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ال!شوو2تحريرمقرمة

مصطفىمحمودناليةد.

فيالسياسيةوالعلومالاقتصادبكليةالحضاراتحواربرنامجتأسس

هذادوافعحددتعلميةخطةإلى!اسننا2،.2.أبريل/نبسان

التالي:النحوعلىالبرنامجوأهدافالتأسيس

(الحضاراتبين)العلاقةالبرثامجلموضوعالنظريالإطاردراسةا-

السياسيةالعلوملدراسةالراهنةالمنظوراتمنموقعهفيلمسكينه

اجنماعيةعلوممعوارتباطهانقاطعهاوفي،المختلفةبفروعها

ثمومن،الحضارية/الثقافيةبالأبعادالاهتمامتجددف!ن.أخرى

منيعد(الدينملبها)وفيالمختلفةبمصادرهاالقيميةالأبعاد

مساحةأوجدمما،الراهنةالغربيةالمنظوراتسماتأهم

الأصلامي.رأسهاوعلىأخرىحضاريةمنظوراتمعمشتركة

المعنوعةالفكر-لةوالاتجاهاتالنظريةالمدارسوتحليلرصد2-

ملخصوتقديم،الموضوعفي(والاسلاميةواللببرالية)الفومية

حيثمنوالاتجاهاتالمدارصهدهمنكللأسانيدمقارنجامع

تأصيلهاحيثومن،والصراعوالحوارالحضارةمفهومتأصيل

لفكرةقبولهاأورفضهاحبثومن،الحضاراتبينالعلاقةلأصل
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الضاريللحوارالنظريالتاصم!ل

الفكره.لهذهالمطروحةالبدائلحيثومن،الحضاراتحوار

الحضاراتحوارساحةفيالمطروحةالعمليةالمبادراترصد

ا-لياتوتقويم-الماضيالعقدخلال-الأديانأوالثقافاتأو

؟محددةومضايانوعيةمجالاتفياوعامةبصفةالفكرةتطبيق

وأالحكوماتأوالدوليةالمنظماتمسنوىعلىسواء

نإحيث.والوطنيةمنهاالدولية،الرسميةغيرالمنظمات

كيرومنهاالرسميمنها،متعددةمستوياتذاتالحوارملعقيات

وأإقليمياالمحدودالنطاقذوومنهاالعالمي!منها،الرسمي

.الاهتماممحلللفضاياوففا

الدائرةجانبمن)حوار(فيللدخولسيناريوهاتتصمعم

سواء،أخرىثفافيةدوائرمعالإسلاميةأوالعرببةأوالمصرية

شرقيةأوكربيةاخرىحضاراتإلىتنتمياوأيضاإسلامبة

إلىوبالنظر-الواحدالسيناريوتصمبموينطلبسواء.حدعلى

الحواومرضوعاتوأولوياتمائمةتحديد-أطرانهطبيعة

يأ؟المعنيةالدانرةوحاجاتمتطلباتمنانطلاقاوقضاياه

الأخرىالحضاريةالدوانرمعحوارهافي،الاسلاميةأوالعريية

..(.الهندية،الصينية،اليابانبة،الروسية،الأمريكية،)الأوربية

بينوالتعاونالتنسيقتحقيقوسبلاكياتفيبالبحثالأهتمام

معللحوارمشروعاتتديرالتيوالاسلاميةالعربعةالمنظمات

المؤتمرومنظمةالعربيةالجامعةرأسهاوعلى)الآخر(،

الكبرىالأسلاميةالدولبينوكذلك،ناحيةمن،الأسلاصي

برامجخلالمنتديرالعيلىلران(،تركيةمصر،راسها)وعلى

العربيالحوار)مثلأبينهافيماأو)الاخر(معحواراتوطنية

(.العربيالعركيوالحرار،الايراني
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العلميةالبيئةمتطلباتضوءوفي،!الأهدافالدوافعلهذهواستجابة

والثقافيةالدينيةبالأبعادالاهتمامتجددجسدتالتي،المحيطةوالعالمية

البشريللتطورالماديةكيرالقيميةالأبعادملبهاوفي،والحضارية

خطتهانشطةيؤسعىأنالبرنامجلهذالابدكان،العالميةوللتغيرات

الثقافة،،الدينبينللعلاقةنظري)ناصيلعلىالعلميةالخمسية

مجاللناسبسأبضاكسبيلولكن،فقطذانهحدفيكغابةليس(الحضارة

منظورافاقفيالبحثمنينطلقالسياسيةالعلومفيالحضاريةللدراسات

والخارجيةالداخليةأبعادهافيالسياسيةالظاهرةلدراسة،وعنه،حضاري

البرنامجهذابموضوعصلةفقدانأوانقطاعدونهذاكلسراء.حدعلى

وصراعا.حرارأالحضاراتبينالعلاقةوهوألانثاطهومحور

البحثيةالمشروعاتباكورةهر(النظري)التأصيلمشروعكانثمومن

استغرقولقد.الحضاراتحواربرنامجعليهاقامالعيالممتدةالجماعية

أغسطس/اب-3025فبرابر/)سباطالعامونصفعاميننحوتنفيذه

مجالفيالرائدةالفضلأبومنىد.أ.المبادرةحفزتولقد02(.50

لمدرسةوالمزسسة،السباسيةالعلومصعيدعلىالحضاريةالدراسات

.القاهرةبجامعةالسياسيةوالعلومالاقتصادكليةفيالحضاريالمنظور

دشنتالعيالمشروععملورفةإعدادعلىمنىد.اسرفت!لقد

وأدارتهاالاجتماعاتهذهمعظمرأستكما،المتطورةالعملاجتماعات

دونخاصةظروفحالتولقد،مصطفىناديةد.ا.معبالععاون

.المشروعاعماللنشرالتقديمهذاإعدادفيمشاركتها

معديالأساتذةجانبإلىالمشروعهذااعمالفيساركولقد

الدورية،الاجتماعاتفيالنقاشأثرواالأساتذةمنآخرعدد،البحوث

وهم:،ومخرجاتهالمشروعغاياتبلورةفيالمساهمةفضللهموكان

المطلبعبدالسيدا.د.حيننذ،البرنامجمديرنانبزيد،أبوعلاأ.د.

الفكرأسعاذمنجرد،مصطفىا.د.،السياسيةالنظريةأستاذ،غانم
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ال!ماريللحوارالنطريالتاصيل01

فيساهمكما.المقارنةالنظمأستاذرشادالغفارعبدأ.د.،السياسي

سيفأ.د.و،العلوانيرميةد.:منكل-بعدعن--المشروعبحوث

الاجتماعاتفيساهمكذلك،رجيهحسنأ.د.و،الفتاحعبدالدين

بالمداخلالمهتمينالباحثينالشبابمنعددالمساعدةالبحثوأعمال

كانم،وأمانيماهر،مدحت:وهم،السياسيةللعلوموالحضاريةالثقافية

الحفبظ.عبدوعلاء،خطابوأحمد،عيسىومروة

حيةخبرةالممتدالجماعيالبحثيالمشروعكان:القولمجمل

كانفلقد،الزمنيوامتداده،فيهالمشاركينلعددفنظرا،تبادليةتفاعلية

المقولاتبعضلاختبارومعملاوالأراء،للافكاروتبادلتفاعلساحة

الآخر.بعضهاإنضاجأو،والافتراضات

العفاعل،منالنمطهذا-وجذته-المشروعموضوعفرضولقد

خبرةالتفاعلهذاجعلعلىالمشاركينالأساتذةحماسةساعدتكما

وفيمصر،فيالسياسبةللعلومالعلمبةالجماعةصعيدعلىمتميزة

والاجتماعوالفلسفةالإسلاميةالدراساتمثلأخرىعلومعلىانفتاحها

.الحضاراتوفلسفةوالعاريخ

تطورمراحلعبرالعبادليالتفاعلمسعوياتتعددتولقدهذا

أسفرنحووعلى،وإشكالياتهقضاياه-بالطبع-تنوعتكما،المشروع

أساسية:مراحلبخمسالمشروعمزفلقدلبحرثه.محددةبنيةعن

3002(لونيو/حذ!ران-3003فبرا!ر/)صمبطالقلشنمرحلة

ضوءفيمصطفىئةناأ.د.أعدتهاتمهيديةعملورقةب!عدادوبدأت

صالح،أمانند.و،الفضلأبرمنىأ.د.فيهاشاركتابندائيةعملجلسة

وهلامح،المشروعمنطلقاتالورفةهدهوحددتزيد.أبوعلاأ.د.و

وطببعة،منهاكلوموضوعات،التأصيلومحاور،البحثيةالعمليةمنهج

النهافى.المتعج
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هو8العملورثةحدلقهالذيالمنطلقوحان

حدفيغايةليسالحضاريةالدراساتفيالبحثبأنالوعيضرورة

الموضوعهذاتسكبنمنلابدولكن،البحثيالمشروعهذانطاقفيذاته

النحووعلى،اخرىبنخصصاتالاسنعانةمع،السياسيةالعلوماطارفي

ألاالأساسيالبرثامجبموضوعبالربط-أخرىناحيةمن-يسمحالذي

تتضمنالمقارنةالحضاريةفالدراساتوصراعاتها.الحضاراتحراروهو

لتلكالمنتمينبينالتفاعليةالعلاقةأنماطأحدها؟معنوعةاأبعا

فيالمحكيظلولكنفيها.المؤثرةوالعوامل،العاريخعبرالحضارات

هذهتوظيفيمكنكيف:هو،السياسيةالعلومفيبحثيةكجماعة،نظرنا

العلومنطاقفيالحضاريةللدراساتمجالتاصيلفيالدراسات

لعلمحضاريةدراساتمنظورنطويريمكنكيف:وكذلك3السعاسبة

أخرىمنظوراتتنطلقكماالثقافيةالحضاريةالأبعادمنينطلقالسياسة

إلخ3...اقتصاديةأوعسكريةئةماأبعادمن

التالي:السؤالعنالإجابةهونظرنافيالمحككان؟اخرىبعبارة

منغيرناعنالحضاراتبينالعلامةلموضوعتناولنايميزالذيما

الحضارية،الدراسات،الدراسيالمجاله!اتركيتمهل؟التخصصات

السياسةلعلميصبحأنيجبأم،الفلسفةأوالاجتماعأوالتاريخلعلم

هذهبينيربطأنالدورلهدايمكنوكيفأالمجالهذافيدور

طبيعةظلفيالأنالدورهذاأهميةتبرزولماذا3المعنيةالتخصصات

السياسة3علمحالةفيالمراجعةمنالراهنةالمرحلة

الدراساتتكونكيفبيانبانهالبحثيالمشروعهدفتحددثم!من

يستلزمهذاوكان.السياسيةالدراساتفيجديدامجالاالحضارية

البعدموضععنالكبرىالسياسيةالعلومفروعمتخصصيمنتصورات

الفرعهذاونظرياتومنظوراتj)stمنالحضاريةوالدراساتالحضاري

الجدلتشهدالتيالمرحلةوهى،العلمحالةتطورمنالراهنةالمرحلةفي
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الضاريللحواوالنطريالتاصيل12

فيوأثرهالثقافيالحضاريبالبعدالاهتماموأشكالومبرراتدوافعحول

البعدهذاكانماداذا،والعالميةمنهاالداخلية؟السياسيةالنفاعلات

.السياساتإدارةأدواتمنأداةمجردأمالمفسرةالعواملمنعاملا

الأنساقباختلافتتشكلالجدلهذااتجاهاتأنفيهشكلاومما

لانتمائهنظرا؟ودورهالحضاريللعاملرافضفمن.والمنظوراتالمعرفية

منظوراأنيرىمنإلى،السباسيةالعلومغيرأخرىمعرفيةمجالاتإلى

علمتفنتمعلا:أمرمناكثرمعالجةعلىبساعدالسياسةلعلمحضاريا

الوقتفي،السياسةعلميسمىماوجودفييشككبدأنحوعلىالسياسة

ومن..والفلسفةوالاجتماعالعاريخعنالسياسةعلمفيهانفصلالذينفسه

التاريخبينالفصلإنهاءيلإ:مايحققالحضاريللمنظورالتاصيلف!نثم

منوموقفهاالمتقابلةالمعرفيةللانساقوالتأصيل،والسياسةوالاجتماع

أنساقتتقاسمهالحضاريةالدراساتمجالإنحيث،العمرانصناعة

(.تاريخية،)فلسفيةمختلفةومداخلو!ضعية()إسلاميةمتقابلةمعرفية

محورايتطلبكانالمنطلقهذاوفقالمشروعإن:القولخلاصة

السياسيةالعلومفروعفيالحضاريةالدراساتمجالتأصيلبقدمتمهيديا

السياسة.علملدراسةحضاريمنظورنحوسعيأ

السباسية،العلومفروعمجالفيالحضاريالبعدتسكينعمليةوبعد

ومحاورالعمليةهذهمنهجوعن.النظريالتأصيلعملعةتبدأأنلابدكان

بالعلاقةالمتعلقةالأديماتفينراكميةنقدبةقىاءةمنتنطلقفهي:التأصيل

فيمتقابلةمنظوراتمنالحضاريةالدراساتمجالا!الحضاراتبين

فيدراسةقدمتالتيالأدبياتاوالفكر،،التاريخ،الفلسفةعلمنطاق

المفارنةالقراءةهذهضوئهافيتتمالتيالمحاوروعن.الفكريةالنماؤج

العلاقات،المفاهيم:ثلاثمجموعاتبينننقسمفهيالتراكمية

كالآتي:وكانت،الفواعل،والعمليات
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التالمة4المو!موعاتوتتضمنالأدلاالمحموعة

أهمية:والحضارةالثقافةبينالفارق،والحضارةالعقافةفيالدبنأثر

الأسس.،الخصائص،التشكيلمواعد:الحضاريةفيالنما،الحضاريالرمز

يلي8هاموضوعلالهاهنالثانمة،المحموعة

،الصدام،الصراع)الحوار،والثقافاتالحضاراتبينالعلامةأنماط

الحوار:مفهوم،(Culturefilterالنفاذية،التسرب،التثامف،التعارف

:الصراعمفهوم،الأنماط،الأليات،الشروط،الأهدات،الد!افع

.لأنماطا،لآلياتا،الشروط،لأهدافا،الدوافع

التاليةاالموضوعاتتطرعالثالثةالمحموعة

متقابلةمعرفيةانساقمن!الرؤىالنظر-لات:والآخرالأنابميئالعلاقة

الاصلاحوحركاتفكرفيالاخر(،الهيمنة،)التعدديةمعقابلةومنظورات

العلاثة.السماويةالأديانفي

الاشكالياتبعضطرحنقاشأالمحاوربعضمضمونأثارولقد

فلقدوالاخر،الأنابينالعلاقةمحور:المحاورهذهأبرزومن،الهامة

التالية:الأسثلةطرح

مشابهأيكونانيمكنام،الدينفيالمختلفهوالأخرهل-

كمنهجللدينالمنظورفيالمخالفهوالآخرهل3الدينفي

الحضارةهوالاخرهل3بشريةوصناعةدنيويمنهجاوعلوي

الأخرهذامستوىما3الإسلاميةالحضارةهووالأنا،الغربية

الديني،/الاجعماعي(،)الأمةالجماعة/الفرد:الأناوهذه

أالمقدس/الكوني،الإنساني/المعرفي

المهيمن،/التعددي:والاخرالأنابينالعلامةنمطما

الاستعلانيأ/التراكمي،الاقصاني/الاستيعا!ي
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أنهامنبالركموالأخر()الأناالثنائيةبهذهالأخذيجبهلواخيرا

الأناعلىالنربيةالذاتهيمتمكرةمنوتأسستانطلقتيةاسعبعاثنائية

تقتضيالقديمةالجذورذاتالذائعةالقائمةالثنائيةهذهانأمالمخنلف؟

استدعاءمعالمتقابلةالمعرفيةالأنساقدلالةضوءفينقديةقراءةوتستلزم

كلعصورأومراحلظلفيبينهماالعلاقةتوضحالعيالتاريخيةالنماذج

3..الغربيةوالهيمنةالاسلاميةالهيمنةمن

توالت،التدشبنيةالمرحلةهذهاستغرقتهاأشهرأربعةوعبر

منعددمناقشةخلالهاجرت(اجتماعات)ثمانبةالتحضيريةالاجتماعات

يلي:ماأهمهامنكان،والنظريةوالمنهجيةالمعرفيةوالإسكالياتالقضابا

السياسيةالعلومفيالحضاريبالمجالالراهنالاهتمامأسباب.

لمالتيالجديدةوالظواهر،العالميةالرئيسيةالنغيراتضوءفي

تقديمعلىقادرة(الوضعية)الحداثيةالفكريةالاطاراتتعد

جديدةبأساليبالاهتمامتجددفرضمما،لهاكاملةتفسيرات

أهميتها.الماديةكيرالقيم!يةللجوانبتعيد

.والحضارةالثقافةوبينالدينيعنالعلاتة

.الحضاريالمنظوروببنالحضاربةالدراساتمجالببنالفارق

ومسؤولية،والحضاراتالثفافاتبينالصراعأوالحوارأسباب

موضعحولوالاختلات،ناحيةمنالمعقابلةالمعرفيةالأنساق

ناحيةمنوالعلمالعقلمنالقيموموضعالعلممنالعقل

الثقافاتهذهببنالقوىنوازنحالةمسؤوليةوكذلك.أخرى

الثفافية-الدينيةالعواملتسييس!مدى،والحضارات

السباسي.توظيفهاوأنماطالحضارية

الحضاراتحواربرنامجعملخطةمنالبحثيالمشروعموضع

التالية.الأعوامخلال
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منالثمانيةالتحضيريةالاجتماعاتهذهعبرالنقاساتكانتولقد

ولقدترجمتها.عنالسطورهذهتعجزماوالتنوعوالتعددوالعمقالكثافة

البحثي.المشروعبنيةعلىالاتفاقإلىافضت

محاور:سبعةإلىالمشروعأعمالوت!نقسم

اكياته،،المعرفية)منطلقاتهالحوار:بعنوانالأولالمحور

لاجتماعيةا)النظرية؟هيبحوثثلاثةويضم(،دوافعه،أهدافه

البديل(ودواعيالتنظيرأصولفيتوحيديطرحنحو:المعاصرة

،الأهداف،الدوافع،الحواراسلوب1،الفضلأبومنىللدكتورة

تنقل)انماطعبود،اميمةللدكتورة(والأنماطوالألياتوالشر!ط

بينالعلامةحالةدراسة:والأسبابالتفاعلبينوا-لياتهاالأفكار

الخطيب.سليمانللدكتورالمسلمبن(وعالمالغربعالم

(،والمسيحيةاليهرديةفيالاخر)مفهومبعنوانالثاننالمحور

الجماعاتلدىالاخر)مفهوم؟هيبحوثخمسةويضم

فيالأخر)مفهوم،العلوانيرميةللدكتورةالحديئة(ئةاليهو

الكاثوليكية(الحسيحيةفيالآخر)مفهوموالنوحيدية(الأديان

المسيحيةفيالآخر)مفهوم،نسبنفانكرششيانالدكتورللاب

الإنجيلية)المسيحية،مرقسسميرللأستاذ(المصرية

لمعي.إكرامالدكتورللقسالاخر(منوالمومف)البروتستانتية(

بحثفيقرآفي(منظورمنوالاخر)الأنايتناولالعالثالمحور

عمر.سيدللدكترر

الفكرينبينمقاربة،والحضارة)الثقافة:بعنوانالرابعالمحور

منظورمنوالحضارة)الثقافةبحثيويضم(،والإسلاميالغربي0

والدين،والحضارة)الثقافةو،خليلفوزيللدكتور(اسلامي

السعيد.فؤادللأستاذ(الغربيالفكرفيللمفاهيممقاربة
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الدينيالبعد،الدولية)العلاقاتبعنوانالخامسالمحور

العلاماتدراسةفيالدبني)البعدبحثيويضم(،والحضاري

المفاهيم)توظيفو،عطاالخبيرعبدللدكتور(الدولية

لتحلعلكمستوىالأمة:السياسيالعحلبلفيالحضارية

صالح.أمانيللدكعورة(الدوليةالعلامات

إدارة،العقافاتأحراربعنرانبحعايضمالسادسالمحور

وجيه.حسنللدكتور(المتنازعةوالسبناريوهاتالأجندات

والإسلام)العرلمةبعنوانبحثايضمالسابعالمحوروأخيرا

.الفتاحعبدالدينسيفللدكتور(للعالمرؤيتان

أهدافعلىأيضاالاتفاقإلىالعحضيريةالاجتماعاتأفضتكما

المشروعببنالرابطةلنأكيدالعامةالمنهاجبةوعلى،المشروعوكايات

اللحظةمتطلباتواقعمنالحضاراتبينالعلامةأنماطقضيةوبينالبحثي

الغرببينبالعلاقة)نتصلسباسيةعمليةلأكراضسواء،الراهنةالتاريخية

بعمليات)تتصلوفكريةمعرفيةلأكراضأو،ناحيةمن(المسلمينوعالم

القاثمةوالانسانيةالاجتماعيةللعلومالمعرفيفيالنموفيالراهنةالمراجعة

.اخرىناحيةمنوالرضعبة(والعلمانيةالحداثةمشروععلى

وغالاته8المشروعابعادعنالعامةالقواعدأهمهن

ووضعه،الحضاريللبعدثلاثدوانربينبالعلامةالوعيضرورة

منها:كلصعيدعلى

العلومفيالثقافي/الحضاريالبعدوضعئعير؟الأولىالدائرة

سواء،خاصةبصفةالسياسيةوالعلوم،عامةبصفةالاجتماعية

متكاملةخريطةيرسموامحنطاقعلىأممحدودنطاقعلى

الوضع.لهذاالأبعاد
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الحضارية،الدراساتمجالتأصيلقضبةتعير؟العانيةالدائرة

السياسية.للعلومحضاريمنظرروتطوير

لعلاقتهالحضاريبالبعدالاهتماموضعتثير؟الثالثةالدائرة

أساسا.الحضاراتحوارموضوعأوبمجال

علىالدوانرهذهبينالعلامةالفضلأبومنىد.حددتومدهذا

التالي:النحو

العلرمحقلفيالحضاريةللدراساتالعسكينهوليسأوالتحدي

البعداهميةمنانطلاماذاتهالسياسيةالعلوممنظورتطديرولكن،السياسية

وهذه.حضاريمنظورمنالحقلبمراجعةيرتبطوهذا.الآنالحضاري

حامدد.أ.قدمهاسابقةتقاليدهناكلأن؟تمامأمستحدثةليستالمراجعة

استجابةوهي،اصيلةأسسوهي،عليهاللبناءأسسلديناإذن.ربيع

.اانحينفي،الأمريكيةالمدرسةبهانسمتالذيالوضعيةمسارلتحدي

،الحضاريالحسحيثالأوربيةالحضارةأحضانفينبتربيعحامدد.

وبعد...الإيطاليةالأديرةفيدراستهخلالالحضاريالاسلامواكتشف

أبومنىإسهاممعالنظمدورجاءرييعحامدد.معوالفكرالنظريةمجال

منطلقمنوليسحضاريمنطلقمنالعربيةالنظممعالتعاملفيالفضل

والمنهاجيةللنظريةأصوللديناالسياسةلدراسةإذن.الأمريكيةالمصادر

العلاقاتإلىوصولأفرعإلىفرعمنالتواليعلىممارستهاتمت

هنعنجتون،عندالدوليةللعلاقاتالحضاريالمنظررمولدوكان.الدولية

موضوعاستبطنحيث،المقارنةالنظممجالفيفكرهلجذورتطوروهو

...الديمقراطيةالنظمفيوأثرهالثقافيالتكوينمنالدينموضع

لدىالحضاريوالمنظررالحضاريالبعدتلمسليساهتمامناإذن

البعدلأن،المجالهذافيالحضاريمنظورناتطويرولكن؟فقطالغرب

الغربيالمنظورفي(implicit)مسعبط!ناكانولكنه،سابقاموجودالحضاري
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السياسيةالعلومكانتفلقدبه.الاهتمام!يتجدديبرزبدأثم،خلفيتهوفي

.أخرىمعرفعةحقولمعبالمقازلةالحضاريالبعد)دراكفيمعأخرة

أبدأولافقطالإسلاميأقصدلاالحضاريالمنظورعنأتحدثحينما

أصلنيهالبحثوحين،الحضاريبالبعدبالوعيأبدأولكن،بالإسلامي

وليسحضاريامادياالمدخلبكونومد.بغيرهمفارناسلاهيYاإلى

ولكنه،عديدةبمداخلعنهوشبربالغربموجودوهوفقط.الدينىبالضرورة

منحضاريلمنظورالتأصيلأهميةتأتيهناومن.طريقمفترقعنيعبرلدينا

(.للعالمينولكنوالمسلمعنل!سلامتأصيلاليسوهو،كيرهأوالإسلام

حوارلبرنامجالعلميةالخطةثطاقفيالبحثيالمشروعوضعوعن

السياسيةالعلومفيالحضاركطالبعدبوضعوعلامته،الحضارات

ناحيةمنالسياسيةللعلومحضاريوبمنظرر،ناحيةمنوالاجعماعية

المالية:النقاطمصطفىيةناد.حددت،اخرى

الثقافةبينللعلاقةالنظريالعأصيلهيالمشروعكايةإنا-

حواردراساتيخدمالذيالنحوعلىوالدينوالحضارة

النظرية.الأطرتتضحولاالمفاهيمدداخلحيث،الحضارات

منلابدكانثمومن،السياسيةالعلوممنتنطلقالفايةهلىه2-

العلومدراسةمنعامةبصفةالحضاريالبعدوضععنالتساؤل

فيالحضاراتحوارمجالوضععنبحعا،السياسية

له.وفهماالمعاصرةالسباسبةالدراسات

،اخرىمعرفيةمجالاتميقائمالحضاريالبعدإنوحيث3-

العلوممجالوبينالمجالاتهذهبينالحدودتتقاطعوحيث

بينالتعاونإلىالدعواتفيهاتعالتمرحلةفيالسعاسية

الموضوععنالنظريةبالتأصيلاتالاسعانةمنبدفلا،العلوم

.العلومهذهقدمثهاالعي
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السياسيةالعلومفيالحضاريالبعدبوضعالاهتمام4-

فقط،إسلاميحضاريمنظورعنالبحثيع!نيلاوالاجتماعية

مختلفة-بمعانولو-بهالاهعمامقائثمالحضاريالبعدلأن

التأصيلف!نثمومن.الممنوعةوالانجاهاتالتباراتلدى

منولشى،مقارنةمنظورأتمنسيكونالمطلوبالنظري

فقط.)سلاهيحضاريمنظور

الإسلامي-الحضاريالمنظررصعيدعلى-نظلأنيمكنلا5-

إلىنمتدأنبجبولكن،وضرورتهأهميتهإلىبالدعوةمكتفين

بينللعلامةالنظريالتأصيلف!نثمومنذلك.منابعد

إسهاملبلورةأساسيةساحةسيكونوالدينوالثفافةالحضارة

بكونثمومن،المجالهذافيالاسلاميالحضاريالمنظور

ويصبح،الحضاريةالدراساتمجالدعاماتمندعامةهو

عدبدة.عملباتومحصلةنتاجبدورهالمجالذلك

العامةالمفهاجية

التالية:المستوياتعلىالمقارنةالمنهاجيةالدراساتأهمبة

الأديان،الاجتماعيةالعلوممنظورات،المعرفيةالأنسا!

.والحضارات

لتسهيلضروريوالتاريخيةوالفكريةالنظريةالدراساتببنالتمييز

.المجالاته!هبينالصلةمطعدونولكن،البحثيةالعملبة

ومستوى،القضاياومسنوى،الأبستمولوجيةمستوىبينالتمييز

المفاهيم.وسشوى،العمليات

حولالمقارنةالانجاهاتفيالقراهةمجردليستالمشروعكاية

ولكن،المتنوعةالحضاريةالدراساتتقدمهاالنيموضوعاته
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مجاللتأسيسالاجعهادنحووتمتد،ذلكمنابعدالغابة

السياسية.العلومنطاقفيحضاريةدراسات

ولكن،فقطفلسفةأوتاريخاواجتماعمجالفيمضيةالقضيةليست

عنهاتعبرمخعلفةمداخلولهذاتهحدفيحضاريةدراساتمجالهناك

يخدمخاصمدخلمنهالكلحيث،الحضاراتكتبفيأساسيةمصادر

مداخلمنالسياسيةالعلومفيمصادرهناككما،السياسيةالدراسات

منتأسيسهيمكنحضاريةدراساتمجالهناكأخرىبعبارة.حضارية

.الحضاراتكئبأمالاجتماعيةالعلومفيسواء،مختلفةمصادرتقاطعات

ونتقاطعتصبمجالالحضاريةالدراساتمجالبأنالاعترافومع

بينويجمح،المختلفةالاجتماعيةالعلومفيالحضاريةالأبعادعنده

للمشروعوالماديةوالبشريةالزمنيةللأمكانياتيظلأنهإلا،متنوعةمنظررات

تأسيسفينواةيكونبحعيمشروعيينالعمييزضرورةإلىيدفعالذيتأثيرها

ذاته.الحضاريةالدراساتمجالوفي،الحضاريةالدراساتمجال

ثلاثة:بمشروعاتالاهعمامالحضاراتحواربرنامجعلىف!نولذا

فيتدريجيةخطواتفهي؟التاريخيةالنماذج،الفكريةالنماذج،النظرية

.المجالهذابناءنطاق

لاكتشافوالسعبم،فقطالوصفيالمنهجاعتمادمنالحذر

موضوعاتفيوأثرها،المتفاعلةالمعرفيةالمنظوماتطبيعة

.والثقافاتالحضاراتحواروقضايا

والدراساتالفكرمجالقيالكبرىالأدبباتمعالنعاملإن.

الحلقةكسريجبولكن،ذاتهحدفيهدفاليس،الحضارية

خلالالمعياريفيالنمواسعحضارعمليةخلالمنالمفرغة

معها،نععاملالعيللكتبالفكريةفيللنماوالاكتشافالقراءة

اسعخلاصانقدمولكن،فقطلفكرةووصفارصدانقدملاوبذا
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إليهايتسميالتيالمنظومةعنادلةمنمافكريقدمهلماودلالة

وسبيلساحةولكنه،مرجعيةليسالفكرهذاإذن،معرفيا

Westernااستكشافخلالمنحقيقنهلاكتشاف intellectua

on!ةفهtrوش!اعديخدمهذاوكلالتوحبدي.النسقمقابلفي

المنتمينببنالمشتركةالقواسمواكنشاف،الأنالجاريالحوار

والبحث،ميمحولللالتقاءمحاولةفي،مخنلفةحضاراتإلى

وأمربهامدىوتبين،وأبرزهاالغربيةالتقاليدفيالجذريعن

الغربيالفكربتفكيكنقوموبذا،النرحيديالنسقعنبعدها

الغربية.المعرفيةوالأنماط

.دوكذلك،الحالاتمعظمني،الفضلأبومنىد.حددتهكذا

مجالبينالاستباكتفكالتيالعامةالمنهاجبةالقواعدمصطفىنادبة

.الحضاراتحوادوبعن،حضاريمنظوروبين،حضاريةدراسات

بالمنطلقاتالبحثيالمشروعهيكليبدأأنالمنطقيمنكانولذا

شاملةجامعةدراسةمنمستخلصةدراسةمدمتهاالتيللحوار،المعرفية

لمنطلقفيهاهؤسسةالتسعيناتبدايةفي،الفضلأبومنىد.أعدتها

)الأنساقوهوألا،المقارنةالحضاريةالدراساتمجالفيأساسي

الم!قابلة(.المعرفية

ومناثشتهاالبحوثخططاعدادمرحلةهعيالمشروعمنالثانيةالعرحلة

4002(.يناير/الثافيحانون-3002أحتوبر/الأول)تشرينجماعيأ

الخطط،هدهلمناقعثةاجتماعاتأربعةثلاثةاشهرخلالجرتفلقد

إمكانيةومدى،وأهدافهالمشر!عكاياتتحققمدىاختبارخلالهاتم

كلموضوعاتبينالأتساقومدى،العامةالمنهاجيةالقواعدنطبيق

هذهخلالتمكما،بأكملهالمشروعبنيةفيالتماسكومدىمحور،

بال!صادراسععانتهاوكيفية،دراسةكلمنهاجيةمعالجةالمنامشات
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الم!ركاللحورالنطركاالقاصا22

بناثيةورؤىنقديةرؤىوتقدبمالأفكارخرانطرسموكيفية،المننوعة

وأهدافه.المشروعلغاياتتستجيب

ألا؟ومكملاموازيابحعياجهداالعانعةالمرحلةشهدتولقد،هذا

الدراساتمجالفياصداراتفائمةب!عدادالخاصالجهدوهو

الحضارة:التاليةالنظريللتأصيلالبحثمفاتعحوفق،الحضارية

فلسفة،الإسلاميةالحضارة،الحضارةعنكتبوامفكرون،وفلسفتها

.الحضاراتحوار،العاهـدخ

والشفرثت،البحوثاعدادمرحلةهيالمشرو،منالثالثةالمرحلة

8..2.كونمو/حزيرانحتىفمهرسقة

لمأيلولفيعقدهاتمجماعيةندوةفيالرابمةالمرحلةوتمثلت

.د)باستثناءالبحوثمعديالأساتدةعلىامتصرتولقد40.02سبتمبر

حيث(الفتاحعبدالدبنسيفد.ووجيهحسند.وىلك،العلرانيرقية

واستغرقت،ونثائجهومضمونههمكلهومنافشةبحثكلعرضجرى

وخاصة،البحثفريقأعضاءبينمعمقاحوارامثلتأيامثلاثةالندوة

اليهودية،الدينبةالمصادرذاتبالرؤىالمتصلةالخمسةالبحوثحول

والآخر.الذاتبينالعلاثةعن،والإسلامعةالمسيحية

البعدحولبحوثثلاثةنقديميتمأنالمقررمنكانحينوفي

السياسي،الفكر،الدوليةالعلاقات،السياسعةالعلومفروعفيالحضاري

مصطفى.).و).4رشاالنفارعبدد.منكليسنطعلمف!.،المقارنةالنظم

علىوالفكر،النظممجاليفيبحوثهماتقدبم-خاصةلظروف-منجود

التوالي.

الأسهرمنيفربمابدورهااستغرقتفلفدالخاهسةالمرحلةأما

5002صيففينمبحيث،لللواساتالنهاثيةالصعغلإعدادالستة

.البحوثجميعاستلام
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خلالللمشروعوالعلميةالفنبةوالمراجعةالتحريرعمليةجرتوأخيرا

5002.عاممنالأخيرةالأشهر

ونوعيةحجمتلخصأنالسابقةالسطوربمقدوريكنلملاذا

كانداذا،المشروعمنوالرابعةالثانيةالمرحلتانشهدتهاالتيالنقاشات

يسبقهلمنوعيانراكماتمثلمجموعهافيالبحوثان:القرلالممكنمن

فيمناظرجماعيمجهود-(العربيةالنشردائرةA"علمناحدودفي-

وأالفكريأوالمعرفيالاشتباكإمكانيةمنوبالرغم8المجالهذا

المنهاجبةللقواعدمراعانهامدىحيثمنالبحوثبعضمعالمنهاجي

فيالمشروعمنطلقاتمعأيضاالاشتباكإمكانيةمنوبالرغم،العامة

عنهغنىلاتاسبسأكانالمشروعهداإنالقوليمكنف!نه(مجمله

.الحضاراتحوارلبرنامج

ومتا،نشرهعلىالانفاقثمللنشرإعدادهثمتنفيذهاستغرقحقيقة

والفكريةالمعرفبةمخرجاتهأنإلا،لهمفترضاكانممابكثبرأطول

بحوثهخريطةوعلىالحضاراتحواربرنامجأنشطةمسارعلىانعكست

فيالحضاراتصراعحوارجدالات،الحضاريمفهومفي:وملتقباته

،الحضاراتوحواروالهويةاللغة،الثقافيةالشصوصية،العولمةظل

والمدنيالدينيبينالعلامة،الحضاراتحوارفيوخبراتمسارات

الثقافاتحواردادارةأوربة،والتنميةالثقافةوأرمةالأمة،والسياسي

العالمتجاهالمتحدةللولاياتالعامةالدبلوماسية،الأورومعوسطية

إلخ)!(...لإسلابهطا

منالحضارة،الثقافة،الدينبينالعلاقةنأصيلانفيهشكلافمما

وادراكفهمفحوسعياالمنطلقيمنل،المتقابلةالحعرنيةالأنساقمنظور

موفعهعلى7002(-)2002د!صداراتهالبرنامجأنشطةمالمةانظر)1(

ne.netههلنhewaro.!.
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وفي،والحضاراتالثقافاتصراع/حواروجدالأتومساراتاكيات

الإسلامي.والعالمالعرببميئالعلاقةقلبها

حلقةيمثلإنماالتأصبليالبحثيالمشروعهذاف!نأخرىناحيةومن

ثمومنأيضا.النظريالتأصيلمنأخرىبحلقاتاسعكمالهاتستوجب

تنفيذهعلىسيقومالثقافيالتحلبلعنبأتيلمشروعيخططالبرنامجف!ن

اسماالبرنامجانخذأن!بعدV(،)002الثانبةالخمسيةالعلميةخطتهفي

العقافات(.وحوارالحضاريةالد!اسات)برنامجوهواخر

أعمالفيشاركواالدينالأساتذةلنخبةونقديريشكركطأقدم،اخمرأ

وعلى،المشروعإعدادمراحلخلالتعاونهمعظيمعلىالمشروعهلىا

إليهميرجعلمنأيضاالشكرتوجيه!يجدرله.ودعمهمبهاهتمامهمعظبم

رئيسالعلوانيجابرد.أ.بشكروأبدأ.المشروعهذاإخراجفيآخرفضل

الماديةمساعدتهعلى؟فرجينيافيوالاجتماعيةالإسلاميةالعلومجامعة

التيالجامعةبينتعاونبروتوكولوفقالمشروعهذالتنفيلىوالمعنوية

.الحضاراتحواربرنامجوبينيرأسها

وطالب،السياسيةالعلومباحثماهرمدحتأ.أشكركذلك

والمعابعةالبحوثتحريربأعمالفبامهعلىالمتميز؟،العلياالدراسات

النهائيةالصيغتقديمحتى،الباحثينالأساتذةمعدالعلميةالفنية

فيالمشروعاتمنسقةوجديعلياءللأستاذةسكريأقدمكما.لدراستهم

مراحلهفيوماليالادا!يافنياالمشروعتنسيقتولتالتي،البرنامج

المنعافبة.

فيالفكردارمديرسالمعدنانللاستاذخاصشكرالنهايةوقي

لمنحوعلىالضخمالمشروعهدااعماللنشرتحمسالذي،دمشق

تتعهدهأنالمشروعهذالمثلبدلاكانحيث.أخرىنشردورمنينحقق

ستةقرابةالنشرعلىالاتفاقاستغرقولقدرحب.فكريأفقذاتداز
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كتبسلسلةفيالمشروعأعمالنشرالاقفاقهذامحصلةوكانتاسهر،

تتضمنكما،محددةومحاوربحوثاالكتبمعظمتعضمنبحيث،منفصلة

برنامجوافقولقدالمحاور..أحدمنأكعرأوواحدابحعاالكتببعض

علىتسهيلاالمتسلسلالنشرمغالنحطهذاعلىالحضاراتحوار

كلفبملهالتفصبليوالفهرس،للمشروعالجامعةالمفدمةأنإلا،القارئ

متكاملة،بنيةيمثلإنهحيث،المشروعأجزاءبينالربطيحققانكتاب

منالاقترابكيفبةعن-رؤىعدةبينمن-رؤيةذاتهاحدفيتقدم

وغيرها.السياسيةالعلوممنانطلاقاالحضاريةالدراساتتأصيل

لله.والحمد

7002نوفمبر،النانيتثرينالفاهرأ

ا!هحمودناديةد.أ.

التهافاتوحوارالحضاريةالدراساتبرناهجهدير

سابقا(الحضارات)حوار
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متهدمة

اليهوديةالجماعاثنظرةلتطورفكريرصدعمليةالدراسةهذهشاول

وتحليلسردخلالمن،والاجتماعيالتاريضيالمسارعبر)الآخر(إلى

إلىالدراسةوئعمد.والمعتبرةالمقدسةكتبهمفيلديهمالواردةالنصوص

وبالاستفلالبالموضوعيةيتحفىعلميئمنهج!فقالنصوصتلكقراءة

الموضوعحيالالحقيقةعنالبحثفي،الإمكانقدرالمجزد،الفكري

وتنتهج.الفكريةالانتقائيةشركفيالوقوععنالبعدبغية؟المطروح

حتىللمفهومرؤيتناتعميقإلىالراميالعفسيريالتحليليالنهجالدراسة

والتنبؤالظاهرةتفسيرعلىقدرتناتزدادثئمومن؟تركيبيتهكلفينعرفه

وتداعياتها.بعغيراتها

محاور:خلالمنالاسكاليةهذهالدراسةوتعالج

الظرفيةوأثر،الحديعةاليهوديةالجماعاتمفهومفيويتمعل-الأول

وظهورها.نشأتهافيالتاريخبة

.الجماعاتتلكلدىوالمصطلحالمفهوم)الاخر(..-الثاني

والتلمودية،العوراتيةالنصرصفي)الاخر(مفهومتشكل-الثالث

المختلفة.الجماعاتفيالحقيقيةابعادهومدىذلكوآثار

اليهردية.للجماعاتالمعاصرالفكرفيالاخر-الرابع
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إلىتهدف،تاريخيةودراسةواسننتاجاتوخاتمةنوطنةإلىبالإضافة

الأثناء،تلكفيالساندةالتاريخيةوالظرفيةالأعرافطببعةعلىالتعرف

.المفهومتشكلفيتأثيرهامدىلاستنباطمحاولةفي

()الذاتفهممحاولاتسياقفيتأتيالدراسةأنالعأكيدعنوكني

المهاتراتعنبعيدا،دقيقأفهما)الآخر(فهمخلالمنسليمافهما

فذةإنسانيةتجربةصيافةفييسهمأنبمكنالديالأمر؟والشعارات

.المعطياتتلكوفقمعهالتفاعلكبفبةدادراك)الأخر(فهمأساسها
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الحدينةاليهوديةالجماعاتمفهوم-أولا

إسكناز،:أساسيةأقسامعدةإلىاليهوديةالجماعاتأعضاءينقسم

فييعيشونالذينوسفارديم،الغربيالعالمفييعيشونالذيناليهودوهم

جماعاتهناكف!نذلكجانبإلىولكن.الإسلاميالعالمواقطارالثرق

والحدبث.الفديمفيوالحصرالعدتتجاوزهامشيةيهودية

الحديثةاليهوديةالجماعاتبأنإجمالاالقولالممكنهنانهإلا

Enlightص!n-الثنويرلحركةفعلردةمباشرةكبرأومباشرة-كنتيجةجاءت

mentاهميةمؤكدةعشر؟الثامنالقرنفيوتيارهاثقافتهافرضتالتبم

)1(.الانسانلحياةالمخعلفةالجوانبفيوقوانينهالعقلتحكيم

ئة،اليهوالجماعاتأبرزلدى)الآخر(مفهومتتناولوالدراسة

الولاياتيهود:وهماالحاضر،العصرفيومحوهـسةتأثيرأوا!عر

اسراكملوبهود،العالمفيمهوديتجمعكبريشكلونالدينالمنحدة

الأرثوذوكسي.المذهبمحليهمبسبطرالدين

الحديثةاليهودلهةالجماعاتنشاW!التاريخيةالطرفيةأثر

وظهورها:

فيالجماعاتهذهبهامرتالتيالعاريخيةالظرفيةطبيعةاسهمت

نظرتهاوطبيعةمعتقداتهاوصياغةوتوجهاتهاافكارهاوتولدظهورها

معبرةجاهتالتيبةاليهوالتنويرحركةولعل.المختلفةوالمسائلللأمور

Isidor)1(ه Epsht!en; Judaism, Penguin books, Harmondswprth, Middlesex, Eng

0991.,land
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خلالمنالظلامعصورمنبالانسلاخعموماالغربيالفكرمطالبةعن

أهممنتعد،المخنلفةالحياتيةالجوانبفيوالعلمالعقلمنطقتحكيم

يعتقدهماتقربرفيالعقلاسنقلالإلىدعتفقد؟وأبرزهاالظروفتلك

وألمانيةفرنسةفيالكئيرينلدىصاغية%أناالحركةولاقت،ويربده

المختلفة.أوريةودول

فقد،اليهوثيةالتنويرحركةرؤادمنم()1786مندلزوهنموسىويعد

فيالقاطنيناليهودصفوفبينالتنويرفكرنشرعاتقهعلىحمل

كعابهفيونشرم(،)1716لابينتزفلسفةمنبتأثرالغربيةالمجتمعات

ويقبله.العقليقرهماسوىئنيةبعقيدةيؤمنلاأنهبالقدسالموسوم

تراكماإلافيهالعهوديةتكنلمالذيالعالميبالعقليدينأنهأعلنكما

يمكنلامماالمتوارثةاركانهامنركنبأيالاععراففرفض؟تاريخيا

)1(.صحتهإثباتأوإلبهالاهتداءالإنسانيللعقل

تحقيق-المبكرةنشأتهاأطوار-فيهذهالتجديدحركةوحاولت

الأوربيةوالمقاييس،جهةمنوتعاليمهااليهوديةبينوالوفاقالانسجام

منبشدةعانواالذيناليهودصورةتحسينبغية؟أخرىجهةمنالمعاصرة

وتعاليمطقوسهمبسببأطفالهموضدضدهم!الاجتماعيالقانونيالتمييز

العقليدية.اليهودية

مؤلفهفيسيلتسرروبرتاليهوديالكات!ثالحالةتلكإلىويشير

بقوله:(اليهوديوالفكر)اليهود

This early phase of the Reform movementsought"
to bring the external of Judaism into closer harmony

)1(5991,,JacobNeusner, Judaism in Modern Times, Blackwell Publishers, USA

ئة،اليهوفيالحديعةالحركاتفصل،تاريخيعرضاليهودية،الحميدعبدعرفان

بعدها.وما914ص،الثانيالقسم،ام1417799/،بيروتوعمار،البيارقدار
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33الحد!ثةاليهوليةالحماعاتلدىالآخومفهوم

-so,لل!ا!with contemporary European standards of deco

lemnity and reverence in order to improve the image of

the Jews in the eyes of enlightened Christians. Reform

Judaism was also an attempt to stem the conversion to

Christianity by Jews estranged from the traditional ritual

and frustrated by legal and social discrimination against

(.'1)"themand their children

بيناليهوديالحسقعلىالحفاظفيغائيتهاالحركةهلىهوادعت

فشلاثبتتالأيامأنإلا،الغربفيسكنتالتياليهوديةالشرائح

باتاللىيالفربيالمجتمعبوتقةفيالعناصرتلكوانصهرت،دعواها

أتباعمنالعديدإنحتى،ئةاليهوهويتهامنكثرلهاهويةيمثل

عقيدتهمعلىالبقاءعلىوالمسيحيةالأوربيةالهويةاختياراثروامندلزوهن

اليهودية.

غربيينيكونواأنالخاصةجماعتهإلىمندلزرهنرسالةكانتلقد

تركفيمندلزوهنأتباعمنالعديدبدأهذاوعلىالتنوير.تراثفيباحثين

للظفرالوحيدالطريقهوذلكأنباعتبار،اليهوديةوالعقيدةالإيمان

فيوساروامنهجزهبانهمسعرواالذيالأوربيالمجتمعفيبالقبول

المسيحي.الغربثقافةفيAssimilationالتامالانصهارطريق

لحياةتعئعهاخلالمنالبريطانيةالموسوعةالحقائقهذهإلىوتشير

فيها:جاءحيثمندلزوهنموسى

00011 ..nI , Jerusalem, published in ,1783 Mendelssohn

defended the validity of Judaism as the inherited faith of

the Jews by defining it as revealed divine legislation and

declared himself at the same time to be a believer in the

universal religion of reason, of which Judaism was but

)1(,illanPublishing Coول!ة،h Thoughtكمونء.M Seltzer, Jewish people, Jهصه"

weN.122.York, ,0891 p
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العلوافيوثيلأد.34

one historical manifestation. Aware that he was accepted

-byGentile society as an "exceptional Jew" who had em
braced Western culture, Mendelssohn' s message to his

unity was to become Westerners, to seek outول!own co

the culture of the Enlightenment... , many others who

-beganby following Mendelssohn chose to leave the Jew

ish faith as the only way to win full acceptance in the

European community of which they felt themselves.._ant

(1أ*ء".)

تبنيإلىمندلزوهنتلامذةأحدام(A)34فربدلندرديفيدوذهب

لليهود،القوميةالسمةتعكسالتيالدينيةالصلواتكافةلإلغاءالدعوة

وأداء،الصلاةفيالعبريةاللغةمنبدلاالألمانيةاللغةباستبدالوطالب

ضرورةالىالحركةذهبتهذاوعلىبها.الدينيةوالمراسيمالطقوس

الحديثالعصرمعطياتضوءفيالمقدسةالنصوصتأويلإعادة

ومقتضعاته.

وعززله،ذلكأو!بةفيالحديعةالقوميةالدولنشرمعاتكزستوقد

فيلليهودالسياسيالاعتاقأنالىالمعواصلةدعوتهاخلالمن

علىفيهاواندماجهموحدهالهاالكاملبانعما!هممرتهنمجعمعاتها،

ئة:والافتصاواللنويةوالاجتماععةالثقافيةالأصعدةمختلف

Here are excerpts from the debate in the French"

-legislatureabout whether Jews should be allowed to en

ter the mainstream of French citizenship: The Jews

should be denied everything as a nation, but granted

everything as individuals.... it should not be tolerated

that the Jews become a separate political formation or

class in the country. Every one of them must individually

-becomeacitizen; if they do not want this, they must in

)1(Britannica Cd, Haskala, Enlightenment
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53الحدفةالههودهلاالعماعاتلدىا*خرمعهوم

.formus and we shall then be compelled to expel them

on within a nation is unacceptableةnaا!The existence of
(.11)to our country

لهذهتامةاسعجابةالبهوديةوالإصلاحالتنويرحركةجاءتإذن

ب!نشاءوقاموااليهوديةفيالاصلاححركةفويتالزمنوبمرورالدعوه.

بلغتأنإلى،الصلواتصيغفيجوهرلةتحويراتوأجروالهممعبد

بانام()3()874جابجرإبراهامالرابايماثدهاإعلانعنداوجهاالحركة

الطقوسكلالفاءبنبغيوعلبه؟صرفةوأخلاقبةثبنعةعقيدةئةاليهو

.الأخرىوالأممالطواكفسالرعناليهودتميزالتيالبهودبةوالمراسيم

انسجاممحضهيالمنحىهذااتخاذإلىدواعيهأنأوضحكما

رعايةضرورةإلىتدعوالنيالمتوارثةئةالتلموالتقاليدمعوتوافق

يعماشىعبماوالأخذأ3"،والزمانالظروفلتغيرتبعاوتغيرهاالمصالح

)4(.الجماعةفيهتحياالذيالعصرروح

الأماكنتلكفيحصلواقداليهودكانالتامععشرالقرنإطلالةومع

الحياةتطويرفيبفعاليةوساهصوا؟أورييينكمواطنينحقوقهمعلى

اليهوديةجعلإلىانعهواأنهمإلا،لبلدانهموالثقافيةوالاجعماعيةالسياسية

قومية.خصرصيةأيفيهاليسأخلاقيةينيةعقيدةمجرد

فعلوردآتبالغةصعوباتأوربةفيالاصلاححركةواجهتدقد

صفوفبينالحادالداخليالاختلاف،أثراأبلغهامنكانعنيفة

اسعبدالمسألةحولام846برسلاومؤتمرأثناهفيأنفسهمالاصلاحيين

)1(-Emancipation," (ENCYCLOPEDIA JUDAICA,,)718-696.pp JewishEncy!،"
.on line5!ام!cl

)2(.Abraham Geiger!ح!)ص!!ء.م

)3(.61.Jacob Neusner4 p

()454..Ibid
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العلوافيرثيةد.36

مراكزنفلإلىنهايتهفيادىالذي،البهوديبالسبتالمسيحيالأحد

الأمر-لكية.المتحدةالولا"ياتإلىالاصلاحيةالحركة

جهودهامواصلةمنأمريكةفيالاصلاحبةالحركةتمكنتوقد

مؤتمرهابنتائجهناكنجاحهاكللتكما،أوربةكربمنأكثربسهولة

الإ!لاحيةالحركةرفضعنأسفرالديأم885عامبتسبرجفيالمنعقد

المسيحيالأحدواسعبدال،والرباديةالموسويةللتضربعاتالكامل

عودةفكرةورذ،القوميةالنزعاتلكلكاملةادانةو،اليهوديبالسبت

فلسطين.الىالبهود

بشكلالغربيةالمجتمعاتفيالعلم!نةتياراتوتزايدالزمنوبمرور

أشكالمنسكلكلعنالتخليفضلواالذينالبهودعددتزابد،عام

كالاشتراكيةالمختلفةالعلمانيةالأبديولوجياتوتبئؤا،والإيمانالتدئن

حينفياليهوديةالصبغةتلئس!اولتتياراتمنوكيرها،والماركسية

بالبروزهؤلاءمنكبيرعددبدأوقدعمومأ.العلمانيئالاتجاهتقفصتأنها

العلمنة،نسبةفيهاازدادتالتيالمجتمعاتفيرياديةبأدواروالاضطلاع

....!الاقتصاديةوالعلميةالأدليةالمجالاتمختلفوفي

العفليديونفانقسم6معاكسةبحركاتكذلكقوبلتالدعاوىتلكانإلا

،وزمانمحصرلكلالصالحالقانونهيالتوواةأنيرون!نف:صنفينإلى

بهخاصةوسماتممبزةرسالةلهمختارشعباليهوديالشعببأنوبركدون

منوفالببتهم)الأرئوبمس(هموهرلاء،لأخرىاالعالمشعوبعنتفصله

أماكنفيظهرتماأولالأرثوذكسيةظهرتوقدانداك.أوربةشرقسكان

فيالمشاركةحرمةوقررت،الاصلاحيينوأدانت،الاصلاحييناستقطاب

.لإطلاقأرثوذكسبةغبربهوديةجماعةاي

The Orthodoxy separated from the established"

community altogether. The Orthodox set up their own
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73الحدفلأاليهولهلأالحماعاتلدىالاضرمفهوم

,organizationand seceded from the community at large

The next step prohibited Orthodox from participating in

1)1(."non-Orthodoxorgonizations altogether

عنشذوذأممنرفضواالذينالأرثوذكساليهودمن)الحسيديون(ويعد

أوربةشرقفيفكرهمسادوقد.والشفويةالمكتوبةبدلالتيهالتوراةأحكام

الحاضر.وتجاهلالماضيذلكفيالبقاءمفضلين

الأخذفيالوسظحدمنيقنربالأرثوذكسمنآخرصنفوثمة

صربح،بنمقيصطدمألاشربطةالمعا!رةالحديمةالحضارةبمعطيات

كذلك،عشرالتاسعالقرنفيأوربةوكربألمانيةفيظهرواوقد

فيدعواه()3(هيرشروفاثيل)سمسونالصنفهذاممثليأكبرولخص

with)3((:الأرضمانونمع)التوراةسعار the law of the land+س!ه!

.Torahim Derekh Eretz

1iهيرشوالى AAA)Hirsh)المخدثة()الأرثوذكسيةجذورتعود

Neo- Orthodoxالحركتينكلتامبادئالتامبالرفضمابلتالتي

التعليمقبلتأنهاإلابسواء،سواء(التاريخية)الوضعيةو)الإصلاحية(

الحدبت.والزيالعامالعلمانن

-nceof Hirsch)88-8018( first great in1،+ه" The imp

tellectual of Orthodoxy, derives from his philosophy of

-ngTorah with secular education, producing a synthنعأهذ

.(sise!11)4of Torah and modern cultur

على)الأرثوذكسية(مصطلحاطلاقأنإليهالأشارةتجدرومما

,Neusner.؟7)1( p

)2(.onRaphael Hirsch and Neo-Orthodoxy44ك!ةp:/ .!w ucagary. ca. Rabbi S

)3(.EncartaCd. Judaism

)4(.Neusner,84p
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IrA.رثيةjjالعلو
والسخريةالتهكمسبيلعلىاطلقوهالدين،الاصلاحيعنإلىيعودالحركة

ام)1(.597عامنثرتمفالةفي

مغهيالتسميةهذهانالحركةممثلهبرشأوضحأم854عامففي

التسميةلهذهتبنيهأعلنم1886عامفيأنهإلا.الاصلاحيينصنح

Treeأوربةفيبتشكيلهفامالذيالاتحادعلىأطلقهاعندما Union for

3)1 l!اInterests of Orthodox Judais.الحركةتلكشهدتوتدءطأ

التوراةصدارةعلىآالعاانفاقهامنالرفمعلىبعنهافممامحديدةانقساهات

المتنبرة"3،.والمتطلباتالمعاصرةالحضارةبمعطياتالأخذوضرورة

)الحاخاميةئةللعهوالمعاصرلامندادالأرثوبهسية()اونعد

كلىلكبرمنونبلوحدهاالمكنوبةبالتوراةبرمنونلافهمثة(،التلمو

بل،الحاخاميةثةاليهوكتبوبكل(،الشفوية)الشريعةبالتلمود

وجعلت،التوراتيال!نصقبتهميشقامتالتي،كذلكالقبالبةوبالمفسيرات

يةاليهو.وتعذالتوراةمندالزاماأهميةأكعرالبشريالحاخافيالاجتهاد

)4(.اليوملأسراليلالرسميوالدينالساثدالملهبهيالأرثوذوكسبة

أواخرفيتولدتجديدةحركةالاصلاحيةالحركةعننمخضكما

للاستجابةكمحاولةالعشر-لنالقرنواوائلالمبلادكطعشرالتاسعالقرن

فى*هح،ervativeالمحافظةيةاليهووهي؟الحديثالعصرفياليهودلوضع

Zachariasفرانكيلزكرياأقطابهامنيعدالتي Frankelب!نشاءقامالذى

ve(التاريخية)الوضعيةمدرسة Historical SchoolةPosiعددمنالمكونة

)1(6 eties of OrthodoxJudaism!هucagary. ca. V!س.

)2(ucagary. ca. Varieties of Orthodox Judaismسحه.

السابق.المرجع.الجدولانظرالانفساماتنلكتفاصيلعلىللاطلاع)3(

8النصوصفهمفيالعرت(ثر:فيذلكحولكعبناهماراجعالتفاصيلمنلمزيد)4(

بعدها.ماو501ص،م3025،دمشقالفكر،دار،نمرذجأالمرأةمضايا
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rlالحد!ثةاليهول!الحماعاتلدىيلاخرممهوم

بينالجمعحا!لتوالتيعشر،التامحالقرنفيالألماناليهودالعلماءمن

والتقاليدالشريعةهراعاةوبين،إسراليلبنيعقالدفيالناريخيالبحثحرية

)؟(.التاريخمدىمحلىفيرهممناليهودميزتالتيالمتوارثةئةاليهو

عنالمعوارثةبالتقالبدالصارمالتزامهاالمحافظةالحركةوأعلنت

عداماأما،واستمراربنهاليهوديالتراثمحلىالحفاظوأهميةالحاخاماث

بحقالاحعفاظخلالمنمتجددبشكليظهرفهووعقاثدعباداتمنذلك

المتفبرة.والمقتضياتللمصالحتبعاالموسوبةالشربعةتأويل

)1(.ucagaru.ca. Zacharis Frankel!ة.س!ع//Cd, Zacharis Frankel. httpح!!ء

http://kotob.has.it
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للحفاظوضروريةلليهوديملزمةالشريعةأنالمحافظونأكدفقد

فتعرككافيةمرونةمرنةتكرنأنلابدالشريعةولكن،اليهودبةشعائرعلى

مواكبةعلىقادرةيجعلهااللىيالفكريوالتجديدللتغييرمفتوحاالمجال

تأويليتسمأنلابدكما،العهوديالإنسانحاجاتوسدالحدبثالعصر

)؟(.الإبداعمنبقدروتفسيرهاالشريعة

أنهمإلا،المتوارثةاليهوديةالعقاليدحرمةالمحافظونصانومد

ولم،العامالسلوكبتفاصيليتعلقفيماالحريةمنواسعبفدرسمحوا

الشعبعنتعبيرأبرونهلأنهمالعهوديالعراثمننفدباموقفاينخدوا

وعبفرينه)3(.

ناإلا،اليهوديةفيالأصلاحيللفكروالنقدالردموجاتكلورغم

ثم،المتحدةالولاياتفيثمأوربةغربفيسادتالإصلاحعةاليهودية

حتىعشر،التاسعالقرنمنتصففيأوربةوسطالىمنهماانعشرت

الحياةأسلوبويتبعونالقوميةاللغةيتحدثونالبلادتلكفياليهودأصبح

اليهودبين(المختلط)الزواجوارداديقطنونها.التيالمجتمعاتفيالسائد

الدينيةالشعائرإماسوادحاخاماتبوجودسمحواكماالبهود،وغعر

بينهمالسبتشعائريقيميعدولماختفتففدوالشهريةوالأسبوععةاليومعة

هوشهمبضياعتدقالانداراجراستزالولا،المئةفيخمسةسوى

تشكلالأمريكيةالمتحدةالولاياتتزال.ولاالدينيةوخصوصيعهماليهودية

الإصلاحمة.الجماعةأعضاهمعظميضمالديالأساسيالمركز

شرقمنأخرىاماكنفيسيرهفيتعثرالإصلاحيالفكرأنإلا

موجةظهرتحيث،خاصةالمعلاديالتامععشرالفرنأواخرفي،أوربة

)1(501,Neusner

(RobertGordis, Understanding Conservative Judaism, ed. Max Gelb (New (T

7-26.York,,7891 pp
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14الحدلطةالمهودهةالحماعاتلدى*خرمفهوم

حنى،نفعهمآوانعداضررهماثباتتروملليهودوالمعاداةالكراهيةمن

للأضراراليهودهاجمالديالنازيالفكرفيذروتهالىالتيارهداوصل

!(.الألمافئبالمجنمعبلحقونهاباتواالني

المجتمعاتغمقفيZionism)الصهيونية(مصطلحظهرهنامن

تحريرفكرإلىللأشارةام098عامفيمرةلأولاسئعملالذي،الغربية

3"أنفسهماليهود self- emanicipation."3((زرح

التيالسياسيةللأزمةفعلور"ةسياسيةكحركة)الصهبونبة(وبرزت

داحباطفشلفيالمتمثلةعشر،التاسعالقرننهايةفياليهودعاشها

وحالتهمأوضاعهمتغييرفيالمعبعةالسياسةلتحسينالمبرمةالوعود

بنحربرئهموناالبهودالصهبونيةدعتفقدهذاوعلىوتحسينها)3(.

الأخرينكراهيةفيالمتمعلةالحقيقةمواجهةخلالمنلاععافهاأنفسهم

لهمه

)1(

)2(

)،(

اهميةوتبياناليهودنفعمضيةعلىالتركيزحاولتالتيالكتاباتمنالعديدهناك

الحعال:سيعلعلىانظر،فبهاعاضواالنيالمجنمعاتارنفاءفيوجودهم

51.7191,,JacobKatz, Tradition and Crisis, New York-

:كتابانظرلليهودالنازيةالأبادةمضبةعنمفصلةعميقةدراسةعلىوللونوف

مصر،،الثر!قدار6التاريخونهابةوالنازيةالصهيونية،المسيريالوهابعبد

بعدها.وما75ص،م1002،الثالثةالطبعة

379يدعلىالمصطلحهذانشأ Nathan Birnbaumكتابهفيوذلك،ام:-Selbst

Emancipationعادأنهإلاالصهيرنيةوبروزظهورفيالأساسيةالعنا!رمنوكان

راجع:..الحاخاميةيةاليهوإلىذلكبعد

.TheJewish Agency for Israel; The World ZionistOrganization
us-israel. org/isource/biogmphy/ Bimbaum. htl.س!http/:w

أرنولد:راجعاليهودتحريرفشلأسبابحولالتفاصبلمنمزيدعلىللرثوت

الطبعة،العلمدار،الديرا!يعمر:تعريب،ودفاعجريمةفلسطين،توينبي

بعدها.!ما16ص،أم819،ليروتهالعالعة
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العلوافيرثيةد.42

,Zionismrepresented to a political crisis, thefailure"
by the end of nineteenth century, of promises of political

improvement in the Jew's status and condition. Zionism

called to the Jews to emancipate themselves by facing

(.)les in the main hated Jewsةthe fact that gen

الاندماجطريقعنالإعتاقفكرفشلمسألةأكدتوالصهيونية

العمييزاستمراريةأكدتكما،المخعلفةالمجتمعاتفيوالانصهار

قوميتهمعلىالحفاظاليهودعلىوأناليهود،تجاهوالسياسيالقانوفي

ونحديد،لهمئنالمعاهنأنفسهمونحربر،وتفردهموخصوصيعهم

أرضهمفيبهمخاصةنوميةدولةاتامةخلالمن؟بأنفسهممصيرهم

إلبهاالعودةبمكنهمالتيالأرضأصبحت)فصهيرن(.فلسطينالناربخية

لهاالبشرمنمجموعةأصبح)الشعب(وساؤوا،متىعليهاوالاستيلاء

البهودية،والأخلاقيةالقيميةالمنظوماتعنمنفصلةمطلقةحقوق

هذهإلىالعودةفياليهردركبةعننعبيربأسره(اليهوديو)التاريخ

.لأرضا

فيمقدسةالأرضوأصبحت،مقدسااليهوديالشعبأصبحوهكذا

الشعبفينسريفالقداسة،والدينيالعلمانيبشقيهاالصهيونيةعزت

معأ)2"-والأرض

كتابهفيذلكحولالسياسيةارانهعنام()409هرتزلأبانوقد

بأنام798عامسرس!رةفي)بازل(مدينةفيوصزح(،اليهودية)الدولة

ضدهمالقرونعبرالراسخةالكراهيةموجاتمنالعالميهودإنقاذ

Judeophobiaلهم)3(.موميوطنإنشاءخلالمنإلاتحقيقهيمكنلاامر

Neusnerا"،.38)1(

بعدها.وها51ص،جه،الموصوعة،المسيري:العكصيلمنلمزيدراجع)2(

(Neusner,pp.1163-158 (r
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34الحد!ةاليهو!هلأالعماعاتلدى*خرمفهوم

يعيشونالتيالأخرىالشعربفيالانصهارلليهوديمكنلاانهاكدكما

حالاتوتمنعالآخرينفيالانصهارترفضأنالصهبونيةفعلى؟معها

أورلة)1(.فربفيأنداكواضحبشكلنعشعربدأتالتيالارتداد

مرتبطةحركةانهاوأفكارهاالصهيونيةنشاةتاريخفيالمعأملويلحظ

هنبتجزألاجزهالصهيونيةنناريخ،للغربالعامبالتاريخشديداارتباطا

وتاريخعةئةواقتصاحضاريةظواهرمن!احبهوماالنريعةالحضارةتاريخ

يظنكما!هيونح!ثأوالتلمودأوبالتوراةظهورهايرتبطولم،وسعاسية

)3(.البعض

جهةمنشديدةبمعارضةبداياتها--فيالصهعونيةتوبلتوقد

عنإلايعملاد!اعتاقهمالبهودتحريرانيرونكانواالذبنالاصلاحيمن

فيها.يقيمونالتيالغربيةالمجعمعاتفيالتامالثقافيانصهارهمطريق

إنشاءتعدالتيالأرثوبهسيةاليهوثيةتبلمنمثبلةبمعارضةووجهتكما

يجرزقلا،المأثورةالناريخيةيةلليهوخيانةمحضلليهردمستقلةدولة

عنإلايأتيلاالذيالمنقذالالهيالمخفصمجيءفيالتدخلللبشر

التيالهوجاءالحملةمرذأنإلىفيتالديفيدويذهبالالهبة.الارادةطريق

قي.9يمثلونكانوا)الذيناوربةشرقفيالبارزونالحاخاماتسنها

الصهاينةأرادفقدلاهرتيا؟كان،الصهيونيةعلى(هناكاليهودمنالمثة

العلماهكتبهماراجعالصهيونيةوننأةهرتزلخطابحرلالمعلوماتمنلمزبد)1(

في:ذلكحولاليهود

,JacobNeusner,أح!8ح- The way of the Torah,2 nd. Ed (Wasworth- Belemont

fornia,,9791,3!ول- p.116 Epshtien Isidor, Judaism (Penguin books

.England,,0991 316-315ppه!*!.mon

الاسراكيلية،الحسالةوحلالصهيونيةتاريخلدراسةمقدمة،المسيريالوهابعبد)2(

،عاممنةعبرداصرائيلالصهيرنيةمعالعربيالصراع:القرنصراع:كتابفي

،أم999،ل!روتوالنشر،للدراساتالعربيةالمزصسة،اسماعيلفسان:تحرير

32.ص
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العلوافيد.رحية44

القدرةبفعلاليهوديالشعبوتخليصاليهوديالتاريخمسارعكس

)؟(.الإنسانية

عليهمأنالمخدثة-الأرثوذكسيةاليهوديةمؤسس-هيرشوأعلن

سيادتهم،لاستردادأنفسهمتلفاءمنثيءأيعملعدمضرورةإلىالعنئه

التدخلبواسطةالخلاصوانعظارالشتاتفيمهمعهمتأديةعليهمبل

)2(.وحدهالإيى

الأمرنهايةفيا!عريةليميلبعد؟فيماننبرتالموامفهذهأنإلا

،الأطرافتلكوبينببنهاندهـلجيتماثلحدثبل،الحركةتأييدالى

أبرزمنالأرثوذكسيةباتتحنىينكر،لاونجاحكاسحاننصاروتحفق

ودمحاهانه)3(.الصهيونيالفكرأعمدة

فلسطين-فيالأكبر-الحاخامام()359كوكإسحاقأبراهامويعد

هذهبأنمؤكدا،والئقاربالميلهذاتأبيدفيالمساهمينوابرزاكبرمن

أنهاإلا،العلمانيةالسماتمنأتباعهاعلىيبدوقدمماالركمعلىالحركة

عنلليهودالمميزةالراسخةالصفةتعذدينيةنزعةعنتصدرحقيقنهافي

نأوينبغيهيمنالذيهوالموروثاليهودتراثان)كوك(ويرى.غيرهم

الحركةهذهف!ن؟هذاوعلىالناريخ.عبراليهودجماهيرعلىمهيمنايبقى

العلمانعة)4(.نزعنهاركمخالصةروحيةحركةهيالنزعةالقومية

)1(David Vital, Zionism: The formative Years (Oxford, England Clarendon

021-902,.2(!"891,Press

)2(-BenHalpen, The Idea of the Jewish State (Cambridge Massachusetts; Har

889(،691,yardUnivirsity Press

ذلك:تفاصيلفي)3(

13.،7291,,storyof Zionism, New York!بمولنWalter Laqueu

عرض-ئةاليهو،أبثتاينأيسدوراليهوديالحاخامكتبهما:ذلكفيراجع)4(

ثة(،اليهوفيالحديثة)الحركاتفصلالحمبد،عبدعرفان:ترجمة،تاهـلخي

184.ص
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45العدطةاليهوليلأالجماعاتلدى*خرمفهوم

لقئلفيأوربةشرقفيغالباالمقممون)الحسيدبون(أسهمكما

عنالانعزالأهميةعلىتأكعدهمخلالهنالصهيونبةالأفكار

،المقدسالمكانصهيونحعثوبقيباليهود،المحيطةالحضارات

فيبينهمفيمااختلافعلى،الصهيونيةمعيجمعهممشعركأعاملا

لا.أمالبهالعودةضرورة

ثمةأنإلا،الصهيونيةللحركةالدعمذلككلمنالرغموعلى

نفسهاالحركةدعاةبينمنحعىمعارضتها،فياستمرتأصواتا

)الحركةأسسالذيام()279عامآحادهاهزلاءأبرزومن،وخارجها

ثقاقيةأزمةهياليهودأزمةأناععبارعلىالقاثمة(الثقافيةالصهيونية

الضغوطعنالناجملديهمالأخلاقيالحساندثارفيتعمثل؟!وحية

فيها.عاشواالتيالغربيةالمجنمعاتجراءمنالمتراكمة

البالغاليهوديةالجماعاتمختلفبينوالاختلافالتباينيزالولا

فالأصوليونالحاضر،العصرفيقائما-الأحيانبعض-فيالصراعحد

بأداءيطالبونوالتلمودالتوراةبحرفبةيتمسكونالذين-المثالسبيل-على

اليهود،العلمانيينمنكثيرحياةفيوجودلهايبقلمالتيالشعائر

صلاحياتدالغاءالطعاموفوانينالسبتاحكامبتطبيقيطالبونكما

الاصلاحيين.الحاخامات

اليهودبين)الهوية(حولعديدةأزماتالصهيونيالمجتمعويشهد

الجماعاتأعضاءبينكذلكظهرتكما،العلمانيينواليهودالمتدينين

)1(.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفياليهوئة

اسكالية،الثامياللهعبدرئاد:انظرالموضوعهذاحولالتفاصبلمنلمزيد)1(

اغسطعىآب/224(العدد،)الكولت(المعرفة)عالمسلسلة،اسراتيلفيالهو

ترجمة:،إصرانيلفييةاليهوالأصولية،لوستيكلىلان:كذلكوانظر7991(.

.ام199،الفلسطي!نيةالدراصاتمؤصسة،زينةحسيني
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والمصطلحالمفهومالاخر:كهح!ة!ء،حثانيا-

أصلمنكلمةوهي؟ع!ك!niاesبكلمةاليهودكيرإلىاليهرديشير

عامة.بصفةاليهودكيرإلىللأشارةوضعت(gens)(gentilis)لاتيني

اليهود،لغيرواحتقاردونيةنظرةإلىيشيرمفهوماالمصطلحويتضمن

الكلمةأنمركدةالمفهومذلكخطأإلىتذهباليهوئةالموسوعةأنإلا

فيها:جاءوقداليهود.فيرعلىالدلالةمنممثرتعنيلا

11 A word of Latin origin, designating a people not

Jewish, commonly applied to non-Jews. The term is said

-butfalsely so) to imply inferiority and to expresscon)
tempt

يكادلاGentilesالمصطلحهذاأناليهوديةالموسوعةتؤكدكما

تقولكمااليهوديفضل)ذ؟الحدبعةالعصورفياليهودبعنيسنعمل

فقط.اليهود()فيرمصطلحاستعمالالموسومحة-

العيgoكل!يلكلمةالمفردة8أهالعبريالمصطلحالكلمةهذهوتماثل

اليهودتشملالأصلفيوكانت)قوم(،أو)سعب(:الأصلفيتعني

والخروجالتكريناسفار:فيواضحةالمعانيتلكجاءتوقد،وكيرهم

منالأخرىالأممعلىللدلالةكذلكاستعملتأنهاإلاوالعدد،والتعنية

)الآخر(.او()الغريب:معناهاجاءالاستعمالهذاومن.إسرائيلبنيخارج

إسرائيل-بنيعدا-الأمممختلفأنالاستعمالذلكفيوالأصل

هذاوعلى4heathensوالأصنامالأوثانيعبدونالوقتذلكفيكانوا

المسيحيينعلىتنطبقلاالكلمةأنإلىاليهوديةالموسوعةتذهب

نااليهوديةالكتاباتمعظمفيهتؤكدالذيالوقتفي.والمسلمين
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لا!االعد!لااليهولا!لأعاتالعطلدكا*خرم!هوم

والمسلمونفالنصارىاليهود؟نظرفيواحدةدرجةعلىليسوا)الأغيار(

وثنببن.بعدونولاكبرهمعنيختلفون

فيكتبماأن-مراجعهن-وغيرهااليهودبةالموسوعةتؤكدكما

حدإلىوعدوانياسلبياطابعايحملمما)الأغيار(حولوالتلمودالتوراة

فيوقفواالذينالوثنيينمنهمالأغيارهؤلاءكرنمنيتأتىإنماكبير،

أ؟(.إسرائيلبنيوجه

منالمعواصلةالمحاولات-المقولاتنلكخلال-منك!ضحوهكذا

وأ)الآخر(مصطلحمفهوملنضييقالحديثةاليهوديةالدراساتجانب

علىتحئمظروفمعللتكئفالوثنيينفيدانرثهونحديد)الأكيار(

والب!ثر)3(.الأجناسمختلفيضمواقعفيالعيشاليهوديةالجماعات

نضييقالأحيانبعضفياليهودعلىالحكوميةالرقابةفرضتكما

واضحاعداةئظهرالتيوالكلماتالعباراتلبعضالدلاليالمجال

فيذكرهاوردالتيالعباراتسيماولا،الوثنييننيوحصرهاللاخر،

الأوربية.اللغاتإلىالمترجمةالتلمودطبعات

يتداولونكانوااليهودالدينيينالزعماءبعضأنآجوسالحاخامديرى

الحكومية،الرنابةحذفتهاالتيالعباراتتضممخطوطاتبينهمفيما

31(.عليهانعديلدونالتلمودمنالأصليةالنسخةطبعإسرائيلفييعادكما

سابق،مرجع،سيربوككوهيندانالحاخامكنبهماذلكتفاصيلفيانظر)1(

بعدها.وما117ص

عبدالدكتورالأمتاذاليهوديةوالدرأساتبالشؤونالخيعرالمسألةهذهإلىأسار)2(

،الثروقدار،الخفيةاليد:فيذلكحولكتبهماراجع،المسيريالوهاب

25.ص،م002؟،النانبةالطبعة،مصر

(r)موضعمنأكثرفيذلكإلىوأشار25.ص،السابقالمرجععننقلأ

الدراصةستشيركما،مزلفاتهمنعدرفي(شاحاك)اسرائيلالث!هيرالبروفيسور

لاحقأ.إليه
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الاخرصووةتشكيلثالفا-

والقلمودلةالقوراتيهالفصوصفي

لمخعلفوالتشريعالقانونمصادروأهمأولالفديمالعهديعد

وكيفيةبهالأخذدرجاتفيبينهافيمااختلافعلىاليهوديةالجماعات

اليهودية.الحباةمرنكزجعلهعلىوانفافي،فيهوردمااتباع

الذيالعهد-العبرية-فيتعني(OldTestament)القديمالعهدوكلمة

الأسفارمجموعةوهو)؟".إسرائيلوبني(السلام)عليهوابراهيمالرثبين

!e)البابليئالسبيعفبتأشسالذيالأكبرالمجمعرجالجمعهاالتي

.مق.444عامفيبجمعها)محزرا(قامومد)2(،

خسبانفيوعشروناربعةأو،سفراوثلاثونتسعةالأسفارتلكومجموع

ثلاثةإلىمقسمالقديموالعهدواحدا.سفراالمزدوجةالأسفاريعدمق

العهدمنالأولفالقسم.والصحفالكتبالأنبياء،،الترراة:أقسام

ويضم(Pentateuch.)بالبنتاتوخويعرف،الخمسةالأسفاريشملالقديم

)1(Online Edition, ,9991 Old Testament!لأل،Catholic Encyclopedia, Volume

حصاربعدفاستسلمتاورسليموحاصرفولةحملةرأسعلىنصرنبوخذجاء)2(

بسنينذلكبعدأورشليمثارتثم.الأولالبابليالأسرهووهداالأمد،مصير

صنةدامحصاروبعد،أورشليمحاصرتحملةوأرسلنصرنبوخدفنضبقليلة

مملكةفيالمهمةالمدنوخزبتق.م.586عامفيأورسليمسقطتسنةونصف

عامأ.خمسينقرابةدامالديالثانيالبابليالأسرهووه!ا8الهيكل!هدميهوفىا

انظر:

,EncyclopediaJudaism. The Postexilic Period

،الأردنعمار،فىار،تاريخيعرضاليهودية6الحمبدعبدعرنان:كذلكوانظر

rMv،42ص.
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!ا9الحلفةل!10العماعاتلدىيلاضرمعهوم

سفر،(Exodus)الخروجوسفر،(Genesis)التكوينسفرالأولالقسم

.(Deuteronomy)التثنية،(Numbers)العدد،محأ(eviticus)اللاويين

واحداويضمالأنبياء؟أسفارمنالقديمالعهدمنالثانيالقسمويتألف

موسىبعدإسرائيلبنيتاريخفيالأسفارتلكوتبحث،سفراوعشرين

الهيكل.خرابإلىالسلامعليه

حولالواردةوالتفاسيرالشروحاتليشملأحياناالتوراهمصطلحويطلق

يطلقونأنهمإلا،العلماءمبلمنوالأزمانالعصورمزعلىالمكعوبةالتوراة

"؟(.المكتوبةعنلتمي!زهاالشروحاتتلكعلىالشفويةالعوراةنسمية

منهاالأسفار؟جمعفيهاتثمالعيالفترةحولمتباينةنظرياتوهناك

نأومنها)2"،لذلكالحاجةظهرتحيث؟البابليبالسبيارتباطذاتانها

8بقرونالبابليالسعيقبلأيبكثير؟ذلكمنأسبقجمعهاتاريخ

نسبتهوصحةالقديمالعهدمصداقيةحولحادةانتقاداتوجهتوفد

الكتابأنكما،تاريخيةتراكماتمجردبأكملهالدينواععبارأصلا،

نصوصإلىينظريعدولم)3".متراكمةتاريخيةأحداثمحصلةالمقدس

.الاطلاقعلىمباشرةالسماءمننازلكوحيالمقدسالكتاب

-Theyhave never been regarded simply as a litera"
ture transmitted directly from heaven or as so remote

from the contemporary human condition as to render

uneلما454."هـ(؟الا to criticalوللم!حأthem

نظرياتهابمختلفالكتابعة(النصوصنقد)حركةظهرتومد

عصرمعمعزامنةالميلاديعشروالئامنعشرالسابعالقرنينفيوتطبيقاتها

)1(.MicrosoftEncarta ,79 Torah

254.ص،ام8889،طمصر،6المصريةالنهضةمكبة،اليهردية،شلبيأحمد)2(

)3(.Encarta Encyclopedia 79 CD, Biblical Scholarship

)1(.EncartaCD, Biblical Scholarship
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العلوادرثمةد.05

النصوصعرضوتثم،الآونةتلكفيأوربةسادالديوالنهضةالتنوير

الفلاسفةابرزومن)1(.النقديةالنظرياتمختلفعلىالمقدسةالكعابية

الحيلادي(،عشرالسابع)القرنهربامىتوماسالفلسفةتلكتبنواالذين

وكيرهم)3".وسيمون،سبينوزااليهودكطوالفعلسوت

القديمالعهدمنالمعاصرةالعهوديةالجماعاتمرقفإجمالويمكن

تياهـلن:في

وحياالفديمالعهديرونوهؤلأء4الأرثوذكسالعهودجمهور

ثك.إليهيعطرقلامعصرماإلهيا

حولسكوكأوأثارواحخيعهأنكرواوقد؟الاصلاحيون

التاريخإلىتمثلامختلقةمروياتمجردوعذوه،مصداقيته

والخرافاتالأساطيرإلىتكونماأقربفهي،بصلةالحقيفي

الإصلاحيين-نظر-فيفالعوراةهذاوعلى.الحقائقإلىمنها

يجبولدا؟الأواكلالعبرانيبنالىبهاالثهأوحىنصرصمجرد

ردحمعتتكيفأنبجبولكنها،عمبقةكررىاحترامها

وتاريخيتهم)،(.ولنتهمبعادانهميصبنونهانالبشرالعصر،

ية،اليهوالجماعاتجممعف!نالتباينهذامنالرغمعلىأنهإلا

جميعأهركدين،ئةاليهوللحياةمرتكزاجعلته،مصداقمعهأنكرتمنحعتى

وعلى.والشفويةالمكتوبة:التوراتينعنصدروالخهمناعبراليهودأن

حتى،بهاليهودتعلقيلغلمالمقدسللكعابالنارلخيالنقدف!نهلىا

منهم.ثنيونواللاالملحدون

1()،Samuel Sandmill, A Jewish Understanding of the New Testament, Cincinati

128..HebrewUnion College,.5791 p

)2(.Encarta CD, Biblical Scholarship

.5rvy،،المسيري)3(
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51الحد!ثلأالي!لهيةعاتالعطلدىا*خرهعهم

8الموراةفي)الآخ!اصورة

فيعديدةعباراتوردتفقد،التوراةفي)الاخر(بصورةيتعلقفيما

فيالمقدساليهودفيعنالمختلفللاخرالنظرةطبيعةتبئنالتوراة

عندهم،جوهريةعقيدةإسرانيللبني(الإلهي)الاختيارفكرةوتعد.الأصل

عقيدةالاخعياراناليهاالمتعمينالجماعاتاختلافعلىعلما،هموبرى

إسرائيلياإنك5:التثنيةسفرفيجاءفقد،التوراةنصوصعززسهاأ!يلة

اخعارأياك...(إلهكللربمقذسأنتالأنك.إلهكللرثمقدس!شدبئ

وجهعلىالذينالشعوبجميعمنأخمقشعبألهلتكونإلهكالردب

بكمالرفيالتصق،الشعوبسائرمنأكثركونكممنليس،الأرض

وحفظهإئاكمالربئمحبةمنبل.الشعوبسائرمنأقللأنكمواختاركم

ببتمنوفداكمشديدةبيدالزفيأخرجكم،لآبائكمأقسمالذيالقسم

8()!(.76::)العثية.مصرهملكفرعونيدمنالعبودية

-والخطابوالأربعونالتاسعالأصحاحإشعياءسفرفيجاءكما

.هرنجليكغبارويفحسونلكيسجدونالأرضإلىبالرجوه5:-لصهيون

،أسواركيننونالغريبوبنو5:اخرموضعوفي)94/23(إسعياءسفر

الأمم،بغنىإلبكليؤتىدانما...أبوابكتنفتح...،يخدمونكوملوكهم

01:إسعياءسفر.+ملوكهموتقاد 0 / l.

الشعبلاختيارهالصلواتكلفيإلههاليهودييشكرهذاوعلى

الشعوبدونالشعبلاختيارهالالهيحمد،التوراةقراءةوعند،اليهودي

اليهودحاخاماتمنعددقاموقدالتميز.علاهةذاتهاوالترراة،الأخرى

الاجتماعيوالموقعالتاريخيةالظرفيةلطبمعةتبعا)الاختيار(فكرةبتأويل

.ام8299الأولىالطبعة،ا،وصطالشرقفيالكناصر،1:المفدسالكتاب(1)

.narabic:الناليالموقعمنمأخوذالدراسةهذهفيالمعتمدالنص org/bible!انجح
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العلوافيرثيةد.52

حضورأالقضاياأكثرمن)الاختيار(فكرةف!نهنامن؟فيهتموضعواالذي

وتضارلا.ونعقيدااليهودبةالدراساتمصادرأدبعاتفي

The idea that the Jews are the "chosen people"and"
have a special relationship with God, is ubiquitous in

Jewish sources. However, the nature of this relationship

،0،1 lالأis not without complication and ambigui

الشرقفيالشعربأضعفمناليهودفيهكانالذيالوتتففي

وغيرهم،البابليينقبلمنالضرباتلمختلففيهدتعزضوا،القديمالأدنى

نرى،مق.586عامأورسليموسقوطالبابليبالسبيانتهتأنىإل

وضر!رة)الآخر(عناسرائيلبنيانعزالفكرةتأكيدإلىبنصرفالتأويل

مفدسة.ذاتهواعنبارمدنسةباعتبارها؟الأخرىبالشعوباخنلاطهعدم

)الاختعار(.فكرةعلىالإصرارازداد،سوءاالحالةازدادتفكلما

ارادةعنناجمأنه)الاختيار(،لفكرهشيوعأالأكثرالتأويلويبقى

العهدطبيعةوعلى،الشعبلهداالإلهيالحمثعلىالمبنيةالمطلقةالإله

نتيجةبأتلماختبارفهو.الشعبتجاهنفسهبهالالهالزمالذيوالميعاق

إبراهيملآبائهمووعد،خالص!لهيئلحثمباشرةنتيجةبلعددهمكثرة

.ويعقوبلراسحاق

God did not choose the Israelites because oftheir"

numbers; rather, God chose the Israelites and freed them

from slavery because God loved them and because God

hadش- made promises to their ancestors, the biblical pat

11)2(.archs: Abraham, Isaac, and Jacob

)1(

)21

-osen8*طح/onJewsك!_elief/Jews؟_myjewishlearning. com/ ideas،،"://!ك*.h

"0 m!!ه؟

-hosenس!_NonJews/NJ/:"4_!ك//www. myjewishlearning. com/ ideas " elief/Jews،ط

ورع!!ه؟3ول،حأ"0
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orالحد!ثةالمموديةالجماعاتلدى*خرمفهوم

1 "it is not for any virtue of yours that the Lord your

God is giving you this good land to possess, for you are

a stiff- necked people (Deuteronomy :9 )011 The only real

justification for the selection of the Israelite people is the

suggestion that God' s choice reflects a desire to punish

.(9:all of the other nations (Deuteronomy

الحاخاميةلليهوديةامتدادهمالذين-الأرثوذوكساليهودساروقد

محوريةوأكدوا،المفاهيمهذهتعميقعلىالحديثالعصرفي-الربائية

وسماتمميزةرسالةلهمختارشعبالبهوديفالسعب)الاختيار(،فكرة

.الأخرىالشعوبعنوتفصلهتمئزهخاصة

الاصلاحيةاليهوديةحركاتفيهظهرتالذيالتنويرعصرفيأما

ذإ،العنصريبمعناها)الاخميار(فكرةالأصلاحيونرفضفقد،وكيرها

التيالشعربمعالثقافيوالاندماجالانصهارهودعوتهممحررإن

عنتميزهمأنيمكنالتيالقوميةالسماتكلإلغاءبل،بينهايعيشون

وأن،رسالةأصحاباليهودأناوضحواذاتهالوقتفيانهمإلاكيرهم.

رسالته.لبنشرواالعالمفيالبهودستتالإله

Within Reform Judaism for example, the notionof"
-Jewishmission was developed, stressing the special mes

4passed!.)1(311*هة on to all theمحلاsage of God which is to

عدمالأرثوذكى-غير-منمنهمكثيرأبدىفقدالإصلاحيينخميرأما

والعالمية،الكونيةنحوتوجهاتهممنانطلاقاالاختيار،لمبدأالارتياع!

ذلكولكنومتفرد،متميزتاريخلهاليهوديالشعبأنيقرونأنهمإلا

نظر-فيإسرانيلفرث،العالميندوناختارهمقدالإلهأنبعنيلا

جمعاء)3(.ل!نسانيةالخيرويريدالجميعإلههؤلاء-

Dan)3991.لمأ."،()1 cohn- Sherbok, The Jewish Faith, (SPCK

84.ص،شيربوككوهيندان:السابقالمرجعانظر)2(
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العلوافيرثيةد.54

)الاختيار(مبدأبحتل،المتعددةاتجاهاتهبجميعالصهيونيالفكروفي

أمةاليهودأنعام()احادهامفكرهاأكدوقد،محوريةمنزلةعندهم

الصالحة()النخبةأنهمكعاباتهم-بعض-فيالصهابنةيرىكمامتفوفة.

nt!حGood Rمركزالتكونالصهيونيةالدولةوشيدتعادتالعي

الآخر؟فيوالانصهارالاندماجمنفتحفظها،العالمفيية!اليهرلليهود

إسرائبل)؟(.دولةونأسشىاليهوديةوالقوميةاليهودي)البقاء(لمبدأتأكيدا

-اا6/)شعياء:سفرفيوردنصأساسها(الصالحة)النخبةوفكرة

13،/01.21

أصحاببينفعفرق،بهبدينماوفقللاخرالتورانيةالنظرةوتتبابن

بعبادةيدينلاممنكيرهممنالآخروبين،الوثنيينأوالشزكيةالديانات

وبقطعاليهود)2(.الحاخاماتمنكئيرونأكدهماوهذاونحوها.الأوئان

النصوصبأنالجزميمكننالاف!نه،القولهذاصحةمدىعنالنظر

المطلقالعداءنظرةتكزسمصداقيتها-حولذكرماكل-ركمالتورانية

التيوالعنصريةالدونيةالنظرةأنالتأكيديمكنلاكماالاخر،تجاه

التوراتية.النصوصمنبعها،الجماعاتهذهمعظمبهااتسمت

4القلمود

فياليهودعليهيرتكزالذيالرثيسيئالعمودالتوراةقانونمثل

وأحكام،خاصةونظمموانينوفقأمركلتنظيمتئمفقد؟مجتمعاتهم

الأحوالتغيرأنإلا،البنتانوخفيذكرهاوردكماتعبدلولاتتغيرلا

أثارالعصور،عبراليهوديةالحياةفياستجدلماوفقاوتنوعهاوالقفايا

75.ص،جه،المسيري(1)

(Y)ثيربوككوهندانذكر.ماالمئالسبيلعلىراجعسابفا،ذلكإلىأشرنا،

117.صصابق،مرجع
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55الحالفةال!سطالحماعاتلدىيلاخرمفصم

والظروفللعاداتتبعاتبنىجديدةقانونيةمحدداتخلقإلىالحاجة

وسنن،وقوانينهاللتوراةسفويةسروحاتالأمرنهايةفيوهي،المنغيرة

الحباةلمتغيراتتبعاالتوراةاحكامتطبيقفيتساهممتوارثةوتقاليد

وعلى.للعامةالشروحاتهذهتدوينالمسموحمنيكنولم،وظروفها

فهو،والتعاليموالتفسيرالشرحوتمني)التلمود(؟تسميةجاءتهذا

أ1".المتوارثةواليهوثيةوالاجتماعيةالمدنيةالثراثعمجموعة

العبريةفيتعنيالتي'"(Mishnah)الميشنامنالتلمودويتكون

يتمكانالتيالشفويةالمنواترةللرواياتتقنينوهو؟(Review)الامحادة

شفاها(؟)الإعادةطريقعنوتلامذته)الراباي(اوالمعلمبينترديدها

وشروحاتتعدب!ت)الميشنا(علىأدخلتوقد.التسميةجاءتهناومن

بالجماراالشروحاتنلكوعرفت،وبابلفلسطينعلماءقبلمغ

(Gemara)والجماراالميشنامنمكونفالتلمود)الإلمام(.معنىتفيدالتي

الشرعية.الفتاوىمنكاملةمجموعةمشكلا

بابل.وتلمودأورشلممتلمود:التلمودمننوعينبينالعلماءويفزق

القرنبينماالواقعةالفترةفيفلسطينأوأورشليمتلمودتدوينتئموقد

منجمعهتتمفقدبابلتلمودأما.الميلاديالخامسالقرنوبدايةالثالث

القرنوبدايةالثالثالقرنبينماالفترةقيتدوينهوتئمبابلعلماءقبل

عندالمرادوهو،اليومتداولاالأكثربابلتلمودويعد.الميلاديالسادس

واستمرتبقيتبابلحاخاماتأكاديميةأنباعتبارالتلمود؟كلمةإطلاق

أورشليم.بعدطوللةقرونا

)1(.CatholicEncyclopedia, Talmud

مبلهنموثقمرقعوهو،الإلكترونيالتلمودموقعمنمستقاةالمعلوماتهذه21(

متنعلىللاطلاعةالانكليقباللغةالعكاصيلهذهجميعفيهوردتومداليهود،

التالي:الموقعراجع،الإنكليربةباللغةالميشنا

/paMdumlaT11agesle"lac Mishnah. btml.ل!ل!كلا.سيعه+
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راجح؟قولالىتنعهيلاطويلةمنامشاتالبابليالتلمودويحوي

.منازعبلاالأوحدالتلموديكونجعلتهرفيعةمنزلةإحلالهفياسهممما

هنكثرمدىومحلىمنمذدةأجبالعبركثيرةأتلاآفيهاشتركتعملوهو

وتدوبنه.ونصنيفهونبويبهالتلمودجمعيتئ!كانفترةكلوفيأ،عاألف

بعضممارسةحولالأراءفيالخلافاتكئرةإليهالإسارةنجدرومما

كانهنامنالتلمود.بندوينمامواالذينالحكماءبينالدينيةالفرانض

والأمثلةوالشروحاتالمناقشاتخلالمن-يبينحافلاسجلاالتلمود

والفرائضالوصايانطببقيحاولوناليهودكانكيفوالروابات-والردود

بالنصوصالعمليالتطبيقيصطدموحين،اليوميةحياتهمفيالتوراتية

عنالبحثويتصاعدالاجتهاداتوتكثربالظهورالمشكلةتبدأالمقدسة

.والمخارجالحلرل

كلويعالجe(،3!لهةك)السيدريمبرتعرتأمسامإلىالتلمردوينقسم

قسما)1(.وستينثلاثةمجموعهافيوتشكلشرعيا،موضوعامنهامسم

بنموسىالمشهورالفيلسوفبمأليفهقامالذيالشرحشروحاتهأهمومن

الاعتقاداتمختلفضفتالنبمالعانيةبالتوراةوئعرفام()018مبمون

لأولالتلمودطباعةتمتوقد.عصرهفياليهودبينالسائدةوالمناقشات

منوتحر-لرهالإنكليزيةاللغةإلىترجمتهتمتكما،ام052عامفيمرة

إلىكذلكترجمته!تمت،(IsidoreEpstein)إبشاينلسمدورالحاخاممبل

مختاراتإلاالعربيةالىمنهيترجمولم،الأساسيةالأوربيةاللغاتمعظم

.مصيرة

هراحلفياليهودنكرمحلىالتلمودأوالشفومةالشريعةهيمنتوتد

الحاخاماتمثلفقد.ذاتهالإلهيالوحيهنأهمجعلهالدرجةمختلفة

,CatholicEncyclopedia.:راجعالنلمودأبوابحولالعكاصيلمنلمزيد)1( Talmud
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السلطةهذهوتعمتع،(Chiefrabbinate)العلياالدبنيةالسلطةالربائيون

اليهودية.التشريعيةالمنظومةضمنخاصةباستقلالية

-InJudaism a supreme reli! ous authority whose deاا
cisions bind all those under its jurisdiction... known as

chief rabbinate. The prototype of the chief rabbinate was

-thegreat Sanhedrin of Jerusalem which until the destruc

-tionof the second Temple in the year07.A d issued leg

islation and interpreted Jewish Law for all the Jewish

ص!اس!ا"ه(11.)

المنزلةالأحكامحدوتشريعاتأحكاممنيصدرونهماسلطةوتصل

التوراةفيمنزلاكانماسواءالأحكامهذهفكلمنها.أعلىبلالتوراةفي

نأبيدمخالفعها.ينبغيلاملزمةاحكامكفها،الحاخاماتعنصادراام

تلكمنأقلعقوبةللقاعتقتضيالحاخاماتعنالصادرةالأحكاممخالفة

يمكنالحاخاماتتشريعاتأنإلىإضافة.التوراةلأحكامالمخالفة

التغيير.تستدعيمعينةومقتضياتظروفوفققبلهممنتغييرها

1 "Halakhah is made up of mitzvot from the Torah as

well as laws instituted by the rabbis and long- standing

customs. All of these have the status of Jewish law and

-allare equally binding. The only difference is that the pe

nalties for violating laws and customs instituted by the

-rabbisare less severe than the penalties for violating Tor

ah law, and laws instituted by the rabbis can be changed

bythe".)2(ا rabbis in rare, appropriate circumstances

تشرلعاتإصدارفيالحقأنفسهمأعطواالحاخاماتن!نولذا

التأهـللاتتلكأنبدعوىأ!لاالنوراتئالنعقتخالفقدوثأويلات

)1(.BritainnicaCd, Chief rabbinate

(faq.org. Jewish Law. ne.!أ)Yآل!ءإسح! Encycloped5"!101ناع Judaism
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ف!ن،العوراةأحكاممعأحكامهمتنافضتف!ذاالعوراتبة.النصوصتحمي

(.الحاخامية)اليهرديةعزفقىالملزمةهيأقوالهم

الاجتماعيةللظروفتبعاتختلفكانتاليهودعلماءسلطةأنإلا

التيالحباةطبيعةلعبتفقد.اليهوديالمجتمععاصرهاالتيوالسياسية

الشعورغيابفيدورها)الشعاتعالمفياليهردعاسها

اختلافبمبدأالاعترافإلىأدىممااليهود؟لدىوالاستقراربالطمأنينة

وقتمنذاليهودفيهايعيشالتيوالحجتمعاتالظروفباختلافالأحكام

اليهود.تاريخفيمبكر

الرومانيينباليهودوعرفواوأوربةمصرسكنواالذينفاليهود

(HellenisticJews)الذيناليهؤدأنحينفي،العبريةباللغةالتعاملتركوا

نصوصدرسواكما،العبريةلننهمعلىالحفاظاستطاعوابابلسكنوا

لليهودبابلحكاممنحهاالتيللحريةتبعاالعبريةباللغةالمقدسكتابهم

".1"بغيرهممقارنة

وخاصة-بالحريةتمتعتالتيالبهوديةالتجمعاتاستطاعتكما

شعائرهاومماوسةمزاولة-الاسلاميةالخلافةظلقيعاشتالتيتلك

بهامعترفمنظمةب!نشاءقامواكما.السائدةالسياسيةللأجواءتبعابحرية

،gerousia,باسمعرفتوماليةوقضائيةإداريةسلطاتذاترسميا

فكرفيتألتنخلقفيأسهمالذيالأمراليهود)2(،منكبارعلماءيحكمها

بأنبالعصريحابشتابنالسدوربالحاخامحداحضارفيوتطلعوثقافيئ

)3(.الهلالحكمسادحمتوعلا،سأنهاارتفعاليهودية

)1(.a, Diasporaن!هCatholic Encycl

)2(.CatholicEncyclopedia, Diaspora

)3(0991(,Harmondswprth, Muddlesex5كعأاno!!ألماIsidor Epshtien; Judaism (P
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القبالية؟التفسبراتنشات،وتزايدهاالتلموديةالتفسيراتهيمثةومع

فيتوجدكلهاالمعرفةاناصحابهايرىوصرفيةباطنيةتأويلاتوهي

التيبالطريقةالفباليالمفسريشكلهاخاممادةإلاهيماالتيالتوراة

فالمتصوفة،غنوصياتجاهذاتتأويلاتهموكانت.هواهحسبيرأها

فهميحاولوندهانما،الالهلخدمةالانسانيةالذاتبتطويعيهتمرنلااليهود

الاله،فيالعاثيربهدفالغنوصبةوالمعرفةالتأملخلالمنالالهطبيعة

-بالوامع.العأثيرذلكخلالمن-والتحكم

تعرضتتاريخيينلظرفينفعلكردةالقبالبةالحركةجاءتوقد

أمثالمناليهودالكلامعلماءمحاولاتفيمتمثلالأول:اليهوديةلهما

فيمعمثلوالثاني،فلسفيةصياغةالبهوديةالعقبدةصياكةميمونبنمرسى

فياليهودلهاتعرضالتيوالاضطهادوالإبادةوالعشريدالقتلحملات

عشرالثانيالقرنينإبانالخصرصوجهعلىوألمانيةعموماأوربة

؟".عشماوالثالث

المدونة)Zoharالزوهاربظهورذروتهبلغالقباليالفكرأنإلا

تلكعذتوقدم.5013ليونديموسى!ضعهالذي(الجامعةالصوفية

الفديمللعهدونفسيراتهالقبالاةكنبحلتحتىبعدفيمامرجعاالمدونة

منالكثير-لنلدىالتلمودمحل،لورياوادبياتوالزوهارالباهيرمثل

الشفوية.الشريعةاوالتلمردبمنزلةعندهموباتتاليهود،

حين-اخرى-مرةاليهودعاشهاالتيالتاريخيةالظرفيةواسهمت

فقامالزوهار.تعاليمانتشارفيم2914عامالأندلسمنقسراأخرجوا

نشرإلىوعمدوا،أوربةدولوالىالشرقإلىتعاليمهابحملالمهخرون

وأصبحت،ذاتهاالحاخاميةيةاليهوعلىسيطرتهاامتدتحتىمفاهيمها

ا-063بينماالفترةفيالتلموديةاليهوديةمنيتجزألاجزءافيلك

17.ص،صابقمرجع،نيربوككرهندان:كتبهماذلكفيراجع)1(
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العلوافيرثية!.06

منوهوام(064-)1561سيركيسجويلالحاخامإنحتى،ام064

منيطردالقباليالعلمعلىيعترضمنأنصزحالتلمود،علماءاهم

معاليهوديةالجماعاتبينالقباليالفكرانتشاروازداد.الدبنحظيرة

السياسية.السلطةمراكزعنوابتعادهموضعهمندهور

فاستمد،التاريخعبراليهوديالوجدانفيالقباليالفكرتأثيرواس!تمر

فيونظرداتهممفاهيمهممضامينوفلاسفمهماليهودعلماءمنكبيرعدد

فيلهصياكعهماوجهاختلفتوإنالفكر،ذلكمنوالمعارفالعلومسعى

الأحاي!ن)1(.بعض

ذاتوأقوالهملتأويلاتهمالقباليوناذعىالقباليالفكرانتشاروعند

للتوراةالباطنيةالمعانيأدركوافقدوالتلمود،للتوراةمنحتالتيالقداسة

كعيراإنحتى؟السابقينالحاخاماتوأقوالتأويلاتبلغيبماوالتلمود

وبهذاكيرها.دراسةمنأكثرالزوهاردراسةعلىعكفواالحاخاماتمن

إذاالأساسيالنصملغبأ،ممتهللنصرصوالتفسيرالتأويلتياربلغ

يينهما.تعارضحدثما

فعذهبالتلمود؟هنئةاليهوالجماعاتموتفتباينلنابتضحهنامن

شريعتين:أوتوراتينلموسىأعطىالالهأنالىالحاخاميةاليهوئة

قامالتيالتلمودوهيشفومةوالأخرى،الثوراةوهيمكتوبةإحداهما

المجمعفىجالفالأنبياء،،الشيوخإلىومنه،يوشعإلىبتسليمهاهوسى

التيالتوراةبينيساوونبهذاوهموالشزاح.والفقهاءفالحاخامات،الأكبر

.الحاخاماتوأفوالفناوىأصلهفيهوالذيالتلمودولينإلهيوحيهي

ملزمكيرتفسيرمجردوعدتهالتلمودنبذتفقدالإصلاحبةالحركةأما

زمانلكلصلاحيتهتمتدفلامعينتاريخيبزمنمرتبطفهولأحد؟

(1)bbalah. htm.ه!هq6ءلأس!ع!//:ول،*
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16الحد!ثةاليهوووالحماعاتلدىا*خرمفهوم

التلمودفيالمتمثلةالشفويةبالشريعةيعترفونلافهمهذاوعلى.ومكان

انعكاسمجردفهي،مقدساوحيايعدونهاولاالحاخاماتوأقوال

هنامن؟المختلفةاجيالهاعبراليهرديةبهامرتالتيالتاريخيةللتطررات

حخةتشكلولاملزمةتعدلاالسابقينالحاخاماتأقوالانيرونفهم

لهم)1(.اللاحقةالأجيالأبناءمنغيرهمعلى

8القلمود!قالآخرصورة

فقدالتلموديةالنصوصفي)الآخر(ا!)الأغيار(بمفهوميتعلقفيما

انفصالاتجاهتكرش!فيالحاخاماتوأقوالئةالتلموالنصوصساهصت

النصوصمنكبيراعددانجدهذاوعلى؟نطاقهووشعواالأفيارعناليهود

العديداستصدارخلالمنويعززهوالانعزالالفصلهذافييسهمالعلمودية

النصوصبعضتأويلب!عادةمامواإنهمبل،والتشريعاتالأحكاممن

الجماعاتمختلفعلىفرضهاأرادواالتيالانفصالعةالنزعةلتعززالتوراتية

تلكلتصبحوالأغيار،اليهودبينالحاصلالتعارضمؤكدين،يةاليهو

وكيرها.التلموديةالكتاباتفيعليهيعتمدأساساالنصوص

محارلةحدوالإسفارالوضوحمنبلغالصارخالتلمرديالتوجهوهذا

وعداء.صراحةأقلمظهرفيليبدوتبريرهالبهودالمعاصرينمنالبعض

بأنهللاخرالسافرالحاخاماتبعضعداءثةاليهوالموسوعةبؤرتفقد

تلكأفرزتالتيعصرهمظروتربماأوالشخصيتعط!بهمعنناتج

اللهجة.الحادةالمتسنجةوالتأوبلاتالأقوال

ضئمكتابفالتلمود؟الصحةمنتخلولاالأقوالتلكأنوالوامع

تعيشكانتلأقلياتالحاخاماتاولثكوضعهاوتفسيراتشروحات

(1)faqs. org/ faqs/judaism/ -01/QAF Reform/section-31. htnd.حس!http:/w
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العلوافيوثيلأد.26

من؟جانبكلمنبالخطروالشعورالخوفطابععليهاكلبمعينةظروفا

بصيغالحاخاماتهؤلاءفيهيعبرومتنفسملجاإلىالتلمودتحولفقدهنا

اخرموضعفياليهوديةالموسوعةتزكد.كماللاخرينعدائهمعنمختلفة

باعتنا!أما،الوثنبينلأولئكوجهتإنماوالتاويلاتالأموالتلكأن

التزامهملمدىنبعاينغيرالوضعف!ن،الإسلامأوللمسيحيةالأخر

عاشفقد،التاريخيةالناحيةمنبالفعلحدثأمروهوالنوحبة.بالقوانعن

يشكل)الاخر(معتعاملهموكانهيمنتهاوتحتوثنيةشعوببيناليهود

المسؤغةللآخرالمتطرفةالمععاليةالنظرةفكانت،توحيدهمعلىخطرأ

عنه)1(.الفصلانواعكللممارسة

ذلكتظهرالتيالفقراتبعضحذفالحكوميةالرقابةفرضتوتد

المجالمنيضيقواأنعليهمفرضتكماللاكيار،المتطرتالعداء

كلماتفحتت؟المتطرفةالعنصريةوالعباراتالكلماتلبعضالدلالي

تعنيالتي)جوي(محل)حبشي(،و)كوشي(،و)كوتي(،و)عكوم(،

وموت)1محل)كنعانيم(و)بابليم(كلمةحلتكما.الأجنبيأوالغريب

نصوصبعضتثيرهوما)الأغيار(كلمةمعنىلعضييقمحاولةفي(هاعولام

مقصورة!جعلها،معهمالتعاملفيوتطرفعداءمنوالتلمودالتوراة

الوثنببن)2".على

موضحاضاحاك()إسراثيلالشهيرالبهوديالعالمذلكأكدومد

فتراتفي)الأكيار(بشأنالتلمودنصوصإخفاءاليهودمحاولات

العداءالواضحةالعباراتبعضبحذفبالفعلقامواكما،تاريخهم

مرجع،الخفيةاليد:كتابهفيالمسيريالدكتورالأصتاذكذلكالحقيقةهد.يؤكد)1(

36.ص،صابق

(Y)اليهودموسوعة،السيريالوهابعبدالدكتورالأصتاذذكرهماذلكفيانظر

.042ص،جه،م9991،هرةلقاا،لثروقاردا،لصهيونيةواليهردوا
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36الحد!ةاليهودهةالجماعاتلدى*خرمفهوم

العلمودترجمةعندالشديدحذرهميؤكدكما)الأخر(،تجاهوالعنصرية

.الأخرىاللغاتإلى

1 "The Jews developed a clever system of double

bookkeeping to circumvent such "persecution". They

modifiedص!4أ- or deleted the offending passages from new

-tionsof the Talmud, and they made up a separate com
pendium - Talmudic Omissions, or in Hebrew Hesronot

.Shas-which circulated surreptitiously among the rabbis

In Israel today, feeling cocky enough to dispense with

most such deceptions, the Jews are putting the passages

4 backintoمبحwhich formerly had been omitted or modi

the latest editions of the Talmud or the Shulhan ' Arukh

-intheir original form. They are still careful with transla

(.111)ons into Gentile tongues،أ

يقرررسميإعلانالعلمودمنصفحةكلمستهلفييسجلهذاوعلى

بيناليهوديعيشالتيالأممعلىننطبقلاالوثنيةضدالتلمودقوانينأن

البروفيسورإنبلقحسب)2(.الوثنيينعلىإلاتنطبقولا،ظهرانيها

إسرائيل(فياليهودية)الأصوليةكتابهمافيمتسفينسكيونورتونشاحاك

الخاصةالنصوصنقلفيللتلمودالعبريةالنسخةمنينقلاأناثرا

العباراتتلكعلىتحتريلأالإنجليزيةالتلمودنسخةلأنبالأكيار؟

المنطرفة.

كسابه:عننقلا)1(

Jewish History, Jewish Religion; The Weight of Three Thousand Years. Plouto

0 biblebelievers.org. au/jewhis.htm*4991ه.,Press,London

اليد،المسيركطالوهابعبد:اليهوديةبالئصؤ!نالخبيعرقررهماذلكفيانظر)2(

أكدوفد.0Yص،م1002،العانيةالطبعة،القاهرة،الثسروقدار،الخفية

يثرماعلىالحكوميةالرقابةقبضةضاحاكإسرائيلالمعروفاليهوديالكاتب

لل!شرالأهلية،اللهعبدهنام:ترجمة،مكشوفةأصرار:كتابهانظرويقرأ،

بعدها.وما31ص،م87991عمان،والتوزيع
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تهاأوركما-التلمودفيالواردةالنصوصبعضيليوفيما

)1(،معهماليهودتعاملوكيفية)الأغيار(حول-اليهرديةالموسوعة

جعلهأوالأكيارمنيخلقهلمأدنعلىللرببالشكريومهيفتتحفاليهودي

:عبداأوامراة

A Jewish man is obligated to say the following

prayer every day: Thank you God for not making me a

,gentile,a woman or a.........evals a44-b43-htohaneM

وشياطين:وحوشبل،البشرمنليسوافهمغيرهمأما،البشرهماليهود

1-"The Jews are called human beings, but the non

:Jewsare not humans. They are beasts.2......... Talmud

,ab114ع!Baba m

يعلمناالمقدسالكعابإنحفا.الكلبمثل(اليهودي)غيرالعكومي

)الأغيار(خلقالربأنرغم.اليهوديكيرمغأكثرالكلبنقدرأن

يخدملااليهوديولأن،ادميةأشكالفيحيواناتذلكمعانهمإلا

آدمية:صورفيكانوا،حيوانقبلمن

-TheAkum (non- Jew) is like a dog. Yes, thescrip"
.tureteaches to honor the dog more than the non- Jew

00000000 Ereget Raschi Erod. 22 03 "Even though Godاهـ

created the non- Jew, they are still animals in human

form. It is not becoming for a Jew to be served by an

animal. Therefore he will be served by animals in human

1855form.0000000015 Midrasch Talpioth, .p ,255 Warsaw

الحامل:الحيوانمنأفضلليستالأكيارمنالحاملالمرأة

A pregnant weJ-non is no better than apregnant"

50.11.81. Coschenhamischpat!ةعن

ية،اليهوالموصوعةاعتمدتهاالتيالتلمودنسخةمنالدراصةفيالمدرجةالنصوص(1)

8مادة Gentile5م!.!؟!:الانترنتعلىموقعهاجعرا!ewishencycloحسيفه

http://kotob.has.it



65الحد!ئةالممول!الجماعاتلدى*خرم!م

خنازير.تسمىنقعةغيرأرواحمنجاءتاليهودغيرأرواح

The souls of non- Jews come from impurespirits"
gadol b12"نهس!ولand are called pigs........." Jalkut

لليهودالجسديالتركيبذاتلهماليهودغيرأنهنالركمعلى

.رالإنسانالقردتنقارنكماالمقارنةفيأنهمإلا

1 "Although the weJ-non has the same body structure

as the Jew, they compare with the Jew like a monkey to

a human.0000000011 Schene luchoth haberith, .p 025 b

الكلب.معكتناوله،اليهوديكيرمعالطعامتناول

If you eat with a Gentile, it is the same aseating"

with a dog.011....... Tosapoth, Jebamoth b49

.اليهوديغيرقتليجوز

It is permitted to take the body and the life of"a
25c1(أGentile.011....... Sepher ikkarim

:للربأضحيةيقدمهوف!نما،يهوديغبردميريقيهوديكدل

1 "Every Jew, who spills the blood of the godless

non-Jews), is doing the same as making a sacrificeto)
772.God........." Talmud: Bammidber raba c21 & Jalkut

فلابد،يهووتأيهودفيغيرضربهـاذا.الربكضرباليهوديضرب

منله.من

Hitting a Jew is the same as hitting God. If a

heathen (gentile) hits a Jew, the gentile must be

.........dellik.Sanhedrin b58

جاءتالتيفالوصبةكيرهم.اليهودسرقةالعلمودنصوصتبيحكما

فحلالعداهمنأما،اليهرديمنتسرقلاتعنيهتسرقلا5:التوراةفي

ملكالأرضبأناليهودللربانيينخاصفهمعلىذلكوشمند4سرقعه
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سرقةليستالأجانبمنفالسرقة8عليهاالتسلطفيالحقولهم،لهم

التاريخمدىعلىالمعروفومن.لأموالهماستردادهيبلاليهود،عند

الترراةتحدثتوقد،بالزبااشتهرواقداليهودأنالمجتمعاتكافةوفي

واخرىباليهودتتعلققوانينيجدنصوصهافيالمدققلكنالرباعن

بينوقوانيناليهودبينخاصةقوانينفلهالدينوكذلكاليهود.بغيرتععلق

وغيرهم.اليهود

.........Whata Jew steals from a gentile he may keep-

.Sanhedrina57

(Ifa Jew finds an object lost by a gentile (heathen-
rmed also in Baba)!؟2ل.itdoes not have to be returned

Kamma 311b). Sanhedrina76

The gentiles are outside the protection of the law-

and God has "exposed their money to Israel........." Baba

b37*ل!4،8.

البهود:كيرعلىالكلىبالتلمودنصوصتبيحكما

-mventa Genotللاء!circ(!!ك!فىمbteلاJews may use lies (s

......elit.Baba Kamma a113

الشفقةانفيرىالكبير-الفقيه-ام()402ميمونبنموسىأما

فيحرآبخطر!مهذأونهرفيواتعارأيتهف!ذا؟الوثنيالىبالنسبةممنومحة

كنعانأرضفيكانواالل!منشعوبالسبعةلأن؟منهاننقدهأنعلبك

واخعلطبعضهمهرببلاخرهمعنيفتلوالماليهودمنقتلهمالمراد

قتليلزمانه:أيضاميمونبنموسىقال!لذلك.الأرضأممبباقي

وعلى،شعوبالسبعةهرلاءنسلمنيكونأنالمحعملمنلأنهالأجنبي

.الشرعخالفذلكيفعللمف!ذا،قنلهمنتمكنمنيقتلأناليهودي

Accordingly, if we see an idolater (gentile)being"
swept away or drowning in the river, we should not help
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76الصطةالمموثهةالحماعاتلدى*خرمفهوم

him. If we see that his life is in danger, we should not

(').819111نة!- The Hebrew text of theFeldheim!طأsave

tion of Mishnah Torah states this as well. Immediately

after Maimonides' admonition that it is a duty for Jews

not to save a drowning or perishing gentile, he informs

us of the Talmudic duty of Jews towards Goyim, and

,alsotowards Jews who deny the Talmud. Maimonides

Mishnah،"طح(apter،151.ء:184 Tora

لفكرتكرش!منحوتهومائةالعلموالنصرصأثرتفقدهنامن

وجدفقد؟الحديثالعصرفيالصهعونيةنهجفي)الآخر(عنالانعزال

تلكفيخاصة؟توجهاتهميدعموماضالنهمالصهاينةالمفكرون

فيجاءمامثل،)سرائيلأرضفيالإقامةفكرةتكرسالتيالنصوص

بدونانسانمثلهويسرائيلخارجيفيممن5:ب11:كتوبوتسفر

أليهودلغيرالبيرتتؤجرألاينبغي5:زارهعفودهسفرفيجاءكما..إله

.هبالحقولناهيكيسرائيلأرضفي

تبنيفيالنهجذاتعلىالحاخاميةالأرثرذكسيةئةاليهوسارتكما

ذاتتتبنىالتلموديةالنصرصتزالولاالأغيار.عنوالفصلالانعزالية

ساحاكالبروفيسورضربومدالآخر.ضدالحادوالنميعزالعنصربةاللهجة

تمييزعدممنالرغمفعلى.اليهوديكيرقتلمسألةفيلذلكمثلا

نأإلا،ذلكفيوغيرهماليهودبينإسرائيلفيالجناثيةالمحاكم

يزالونلاوقرانينهالتلمودلنصوصالمتبعينالأرثوذكسالحاخامات

كانتإذاأما،يعامبف!نهيهوديغيرالقاتلكانف!ذاالتمييز،يعبعون

وذلك.عليهالعقوبةتطبقفلايهودئا،القاتلوكانيهوديغيرالضحية

التلمود.فيجاءلمااستنادا

ehك!هof-ور!)1( Kaplan, Union of Orthodox Jewish Congregati!حكلedited by

31.-"،".
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A Gentile murderer who happens to be under Jewish

jurisdiction must be executed whether the victim was

Jewish or not. However. if the victim was Gentile and

)'(.themurderer converts to Judaism, he is not punished

يبلغالذي،الحاخاماتأفكارفيالنظرعنديظهرتناقضأثمةأنإلا

الآخر.معالتعاملفيهابماالمسائلمنعددحولالتامالتضاربحذ

والبعضللاخر،العداءتعززحادةانعزالعةلهجةلهاالنصوصهنفالبعض

جاءكماالأخر،معالعالميالاندماجأهميةهركدامنهاالنقيضعلىيقف

فمنبابلإلىيسرائيلأرضمغادرةممنوعأنهمثلحا5:إرمياسفرفي

27.22/إرمياسفر5...البلدانمنغمرهاإلىبابلمغادرةأيضاالممنوع

لبعضالإنسانيةالنظرةعنالمعبرةالنصوصبعضفيهجاءكما

أحدأنمن616()جطينفيجاءماذلكومنالآخرتجاهالحاخامات

مرضاهموبزيارةاليهودفقراءمعالأغيارفقراءب!طعامأوصىالحاخامات

)2".السلاميعمحتىموتاهمودفن

منبثفأيكنلم،عموهائةالعهوالجماعاثفكرأنكلهذلكمنلنايتبين

منصادراأو-الدراساتبعضذلكئركدكما-بحتةتوراتيةتعالعمهن

المحيطةوالبيمةالتارلخبةبالظرفعةتأثرفكرهوبل،تلموديةتوجيهات

تجاهالجماعاتتلكسلوكباتتأويليمكنلاومحلبهفيها.اليهودوأو!اع

نلكتمفقلمالنيالعلمودنصوصعندالوقوتترومنظرةخلالهنالآخر

حيانها.فيأهميعهاومدىمنهاموقفهاعلىذاتهاالجمامحات

فيالعلمودتقرألمالحاضرالعصرفيثةاليهوالجماعاتمنفالكمير

تجا.فكرهاينبعقانيمكنفكيف،فيهجاءمماكثبراتعرتولا،الأ!ل

؟(النصوصنلكمنقضايامنفبر.أوالآخر

53.8.(!.)!كنه)1( convert toم!!uJTalmudic Encyclo

(Y)37.ص،الضبةالبد،السبريعننفلا
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96الحد!هئةالمهودهلاالعماعاتلدى*خرمفهرم

تذهبلا-والتلموديةالتوراتيةالنصوصتلكاوردتإذ-والدراسة

نلكخلالمنتشكلمد)الآخر(تجاهاليهوديةالجماعاتفكرانإلى

والاجتماعيالتاريخيسيافهاخلالهنمراءتهاأهميةنؤكدبل،النصوص

لفكرمراءتنافيالسائدةالتعميميةوالأفكارالفكرلةالمصادراتعنبعيدا

التجربةحوىتراثيئككتابالعلمودإلىالنظرأهميةنزكدكما)الاخر(.

!سروهذاالأتلام.عسراتكتابتهفيوأسهمت،قرونمدىعلىاليهودية

فيهالراردةوالأفكارالتأويلاتفيالعنامضاتمنالعديدوجودسببلنا

.غيرهأوالأخرمفهومحرل
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Salالمعاصرالفكرفيالإخرصورةرابعا-

اليهوديةالجماعات

تشكيلفي-سابقاإليهاأشرناالتي-العاريخعةالظرفيةأسهمت

منكثيرتزعزعفقد.المختلفةاليهوديةالجماعاتذهنيةفي)الأخر(صورة

التياليهوديةالتنريرحركةظهورمع)الآخر(حرلالواردةالنمطيةالأفكار

الانفصاليةفكروترك)الآخر(،معالاندماجعلىاليهودنشجيعحاولت

الإصلاحيونرذففدهنامنفيها.بعيشونالتيالمجتمعاتعنوالعزلة

صارمأ.رذاإسرائيلبنيلشعب)ألاخنيار(فكرة

1-"Some thinkers, influenced by egalitarianism and uni

-versalism,rejected the notion of Jewish chosenness. Fore

)1881-most among such thinkers is Mordecai Kaplan

,(8391 the founder of Reconstructionist Judaism. Kaplan

was a humanist and a naturalist; he did not believe in a

-supernaturalGod that could bestow favor upon one na

tion, and he believed that it was practically and morally

problematic to posit the fundamental superiority of one

people. Spinoza thus describes the notion of election or

chosenness as an historical necessity that separates the

Jews from all other people, while for traditional Jews the

on represented a metaphysical privilege thatةbelief in elec

."om!54 er peoplesآdistinguished the people of Israel

عنكعيرأالأصلاحيةواليهوديةالمحافظةاليهوديةمومفيختلفولا

علىتنطويمسألةاسرائعللبنيالاختيارفكرةفيرأواففدهؤلاء؟مرقف

القولمندقةأكثراععذاريةتأويلاتإلىوتحتاج،العضاربمنكثير

أكعرتأويلاالإصلاحيونمدمهنامن.إسرائيللبنيالأزليالإلهبحب
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17الحدكثةالمموههةالعماعاتلدى*خرمدوم

فاليهود)الرسالة(.فكرةحوليدور)الآخر(معالتعاملفيلنهجهمملاءمة

فيالخلاصلتحقيقبنشرهامطالبونوهم،رسالةأصحابنظرهمفي

لهم.الالهاختيارمسألةكانتهناومن،العالم

In Reform circles, is that Jews have a "mission"of"
-spreadingethical monotheism, and that it is for this pur

pose that they have been chosen. This rationale might

preserve the idea of election but runs the risk of creating

a subtle but real intolerance for other faiths which, by

011definition, remain "incomplete

فكرةبروزمعالظهررعا!دت)الآخر(وتجنبالانفصاليةفكرةأنإلا

الاهتماماهميةوأكدت،الآخرينعغاليهودعزلكرستالتيالصهيونية

الاندماجاو)الآخر(فيالذوبانوعدمعليهاوالحفاظالقوميةبالهولة

منانطلقتالتيالصهيونيةالدولةإنشاءبعدالفكرةهذهوتأكدتمعه.

عنهم.الفصلوتأكيدالأكياراسعبعادفكرة

إصدارلدرجةالعمليالسلوكعلىالفكريةالتوجهاتتلكوانعكست

يمنعام749عامفيمراراعشر(الثاهنالتلموديةالدراسات)مؤتمر

الحمل،علىاليهوديةكبرالمراةمساعدةمناليهودفيالطببببموجبه

إلىاضطرإذاإلااليهوديكيرمعالجةاليهوديللطبيبيجرزلاكما

ففطاليهرديالشعبوحمايةنفسهحمابةنيتهتكونأنوينبغي،ذلك

)؟(.المريضشفاءوليس

،عدةعواملتكوينهافيأسهمتللاخرنمطيةصورةتشكلتوهكذا

الجماعاتعندللاخرالادراكيةالأنماطمنكليةاستبعادهايصعب

اليهودية.

)1(Shahak, Jewish History, Jewish Reli !on: The Weight of Three Thousand

5,Years, chapter
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العلوافير!يةد.72

اليومإسرائيلفياليهرديةالجماعاتأنشاحاكالبروفيسورويرى

رئيسية:أقسامثلاثةإلى-اليهوئةبالديانةعلاقتهمحيثمن-تنقسم

ويشكلونوالتقليديوناليهود،منو.Yo%3بينماويشكلونالعلمانيون

من02%حواليويشكلونوالمتدينون،المجتمعمن05-55%

)والحريديمالحريديمالمتطرفون:مسمعيئإلىالمتدينونوينقسم،السكان

السوداءالقبعاتبارتداءهؤلاءويمعاز(التقيوتعنيحريديجمعهي

اليهودالمتطرفينمنالعانيالقسمأماالسوداء،والملابسالمشغولةغير

سيطروقد)1(.المشغولةالطواميذوووهم،القوميونالمتدبنونفهم

فيكبيرةتعليميةسبكاتعلىمباسرغيرنحوعلىاومباشرةالحريديم

الشرقييناليهودفي!يتركزون،السياسينجاحهمبعدسبماولاإسراثيل

(.)السفارديم

49عامحتىالمتدينوناليهودكانوقد Aوهجرةالصهيونيةيرونأ

منهمإسرائيلمزسسيف!نولذلك؟أشكنازيةبدعةفلسطبنإلىاليهود

العقليدل!ن.أوالعلمانسنالأشكناز

القوميئ(،الدينيئ)الحزبالأسكنازالقومييناليهودعنويعبر

تعاليمعلىالحزبفكرةوتقوم،الاستيطانيةالمونيم()غوشوجماعة

القرنفيالأشكنازاليهودبينتبلورتالتياليهووية()الصوفيةالقبالاة

غيرتجاهعنصريتهافيمبالغاأفكاراسضمنوالتي،الميلاديعشرالسابع

اليهود.

1صحيفةفيغيثسبرغالحاخامكتبهماالتعاليمتلكأمثلةومن "Jewish

الحاخامذلككتبفقد،الإنجليزيةباللغةنيويوركفيتصدرالعيامماءم!*1

كبدتاخذأنيمكنكفهلكبدإلىبحتاجيهوديهناككانإذا5:يقول

اليوصف،رور،عفيفيناصر:ترجمةمتسفينسكينورتونوشاحاكإسرائيل)1(

عبرية.ومجلاتصحففيوردمماكثيرأمتضمنهلىاوكتابهم.1002مصر،
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73الحدفةاليهوله!ةالجماعاتلدى*خرمفموم

تجيزالنوراةإن؟إنقاذهأجلمنبالمصادفةيمربريءيهوديغيرسخص

وتفزداقداسةاكثرشيئاهناكإن،بعمنتقدرلااليهوديةقالحياة،ذلك

اليهودية.غيرالحياةهناكئراليهوديةالحياةبشان

قتلإن5:فيقول-الحركةهذهمنظري-أحدأفنيريالحاخامأما

أمرهولليهودسيارةعلىالحجارةيلقيالذياليهرديغيرالطفل

الانتفاضة()ردودكتابهمناخرمكانوفي.هئةيهوحياةلإنقاذضروري

بالعربالموتعقربةإنزالإن5:يقول141.عامبالعبريةنشرالذي

)1(.هواجبولكنهفقظجائزاليسالحجارةيلقونالذين

القومي)الوطنمفهرمترسيخعلىالصهيونيةالحركةتعاليم!تركز

التاريخ،عبرالقوميتراثهلهيهودكطشعبفيهيعيشالذي(اليهودي

هوالذيالمختار(الله)سعباليهوديالحععباعتبارمحوريةتؤكدكما

منها:بطرقذلكإلى!ننوسل،لخدمتهسخرتالتيالشعوبكلقوق

،بالأرضالارتباطوتعزبز،اليهوديالشتاتجمعفيالعبربةاللغةإحياء

الاخر.تجاهالعنصرية!تنمية

فيتعموضعالتوجهاتهدهأنالمعاصرينالكتابمنعددويرى

.والجامعاتالعبريةالمدارسفياليومالسائدةوالمعرفةالععليممناهج

مرنكزاتمنوثصوراتهامواقفهاإسرائيلفيالدينيةالمدارسوتستلهم

هناكيوجدولا،صهيونأرضهيفلسطينأنترىالتيالصهيونيةالتريية

فيالدينيةالموادبتدرش!المدارستهتمكما.الأرضهذهعلىاخرشعب

مقدمةفيوالتلمودالتوراةمادتاتأتيحيث،التعليممراحلجميع

.الدراسات

الأصولية:كتابهمافيمتسفينسكيونورتونثاحاكعنمنقولةالنصوصهذهكل)1(

السابق.المرجعإصرانبل.فيالبهوئة
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العلوافيرثيةد.74

الأفكارتلكتنلبفمحاولتهموالعوجهذلكفيماأخطرولعل

بنصوصوإلصامها،دينيةبمزاعم)الآخر(تجاهالعدائيةواللهجةالعنصرية

وقدوالحاضر.الوامععلىلإسقاطهامحاولةفيمقدسةأنهافيهايذعى

سلوكعانمطاللاخرالصهيونيةالنظرةجعلفيالممارساتتلكأسهمت

تجاهالأساسيةوبنيتهاالصهيرنيةالشخصيةصميمفيكامنايكونأنيكاد

شرلرا.عدؤاإلافيهترىلاالذيالآخر
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الخاتمة

الدواسةوتوصيا!والفتاثج

لدى)الآخر(مفهومعنالكشفمحاولةسةIالدرهذهاسعهدنت

المقذسةوالنصوصالتاريخيةالظرفبةوآثار،الحديئةاليهوديةالجماعات

التاريخ.عبرالمفهومذلكتشكلفي

الرؤيةتعميقإلىالراميالتفسيريالتحليليالمنهجالدراسةوتنتهج

للتنبؤمحاولةفيإليهالنظرةتطرروكيفيةتركيبتهعلىللتعرف؟للمفهوم

النتائجعلىوقفت،المنهجيةهذهتبنتإذ!الدراسةونطوراتها.بنداعيانها

التالية:

اليهوديةالجماعاتلدىللآخرمنوحدةنظرةوجودعدم

المختلفة.

لمختلفوالاجتماعيةالتاريخيةبالظرفيةالأخذضرورة

المختلفةوالمفاهيمالظواهردراسةأثناءفياليهوديةالجماعات

ابةدراسةبنبغيفلاكيرها.أواليهوديةبالدراساتالعلاقةذات

حركة:ثلاثةأساسياتعنمعزلفيمنهامفهوماوظاهرة

المعاناةأزمة،أليهودبةالجماعاتفيوأثرهاوالتحدبثالتنوير

فيالشعاتفياليهودمنهاعانىالتيالتاريخيةوالمقاساة

.ام489عامإسرانيلدولةإنثاء،الحديثالعصر

أنهللاخراليهوديةالجماعاتمعظملدىنمطيةصورةتشكل

تراثيوبعدتلموئةأسسالىالنظرةنلكوتسنندشرير،عدؤ
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العلوافيرثيةد.76

اذالأقلعلىأومقدسااليهودمنكثيريراهيزاللاقديم

التاريخيةالظرفيةطبيعةإلىالنظرةتلكتستندكما.خصوصية

قرونمدىعلىاليهودمنهاعانىالتيالقاسيةوالاجتماعية

علىوففاليستللاخرنمطيةنظرةخلقفيأسهممما..طويلة

العلاقاتوتحكمالتاريخمسرىفيتنموضع)نهابلالأفراد،

.الجماعاتتلكلدىوغيرهاوالسياسيةوالاجتماعيةالفكربة

منكثيرأذهانفيئابتةمقولاتتجذرمنالركمعلى

معحجرةفكربةانماطسكلواتخاذهااليهودبةالجماعات

علىننطوي،المختلفةوتأويلاتهمأدببانهمفينمافيانعكست

علىالنوعيبالتفوقوالشحوروالتمييزالعنصرلةمنكثير

الأسبابفيالتعمقئعدملاحظةمنلابدأنهإلاالآخر،

فيجديداتعاطياتبرزأنبمكنالتيالصورةلهذهالتاريخبة

اليهودالاصلاحيينفكرخلالمنالآخرإلىالعطلع

وفي،خاصةبصفةالأمريكيةالمتحدهالولاياتفيالمتمركزين

عموما..اوربةكرب

)الدونيةفضىفيالوقوعمنوالتوقيالحذرأهميةالدراسةتؤكد

دراستنا-فيالمبرمةالأحكامتبنيخلالمن(المعكوسة

)مفطورةاليهوديةالعقليةبأنالتصورعلىالقائمةللاخر-

،الأخرىالشعوبوافععنمشؤهةتصوراتعلى(بالطبع

علىوالسطوةالأنالتأكيدالذاتيةمحاولاتنامنذلكيسومهوما

الأخر.

عنه!البحث)الأخر(مفهومنفسيرجدوىعدمالدراسةتؤكد

الدراساتالىالعودةخلالمناليهوديةالجماعاتلدى

تاكيدسبيلفيبهاالاستشهادوكعرة،فقطوالتلموديةالتوراتية
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vvالحدهثلأاليهودهةالجماعاتلدى*خرمفهوم

منعددفيالحالهو-كماللموضوعالمقدسالتوراتيالبعد

المتغيرةالتاريخيةللظرفيةتائمشبهإغفالمع-الدراسات

بها.المحيطة

أنفسهم-الشأنأصحابواراهتأويلاتومراءةتناولأهمية

ذلك،حول-المختلفةاليهوديةالجماعاتأعضاءيمثلونالذين

العيلليهور(الرحدوية)النظرةفخفيالوقوعتجنبأهميةمع

ينطلقونوالسلوكيةالفكريةوتوجهاتهمفهمهمقيانهمتفعرض

فحسب.والتلمرديةالتوراتيةالنصوصمن

سلوكفهميمكنلا،متنرعةجماعاتاليهودأنالدراسةتؤكد-

التيوالظرفيةفيهتعيشالذيالمجتمعإطارفيإلامنهاأي

وأالتوراتيةللنصوصحنىوتأويلانهاآرانهامعتعزامن

تتجزالاواحدةكتلةبرصفهاإليهاالنظرتجنبمع،التلمودية

الأحوالتغيرتمهماالمختلفةوالمفاهيمالأمورإلىالنظرةفي

النصو!ي-الخطابلتجاوزمحاولةفالدراسة.والأزمنة

الخطابذلك-المسيريالوهابعبدالدكتورعليهأطلقكما

بفراءةترنبطأنلابداليهودسلوكفهمعمليةانبرىالدي

والتلمود.النوراة

منالمختلفةوالمفاهيمالظواهرتناولبأهميةالدراسةتوصيكما

الدراساتسلبياتتجاوزثمومن؟والبيئةبالمحيطعلاقتهاخلال

فقطالقارئتعبئةإلىالهادفةالحماسيةالخطابعةأوالمعلوماتيةالوصفية

المفاهيمتفكيكفيالكامنالبحثيةالعمليةهدفعلىالعركيزدون

طبيعةمعيعناسق،لهاتحليليتفسيريإطاروتقديم،والمصطلحات

لها.المقارنةالواقعيةالظرفية
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الفلسفةاستاذ

واللاهوتيةالإنسانيةالدراساتحلية
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لأخربالعلاقلاواقىخرا

المسيحهلااوريلا!

الكنائسبينالمشترثالأساسى

في،هيبالاخروللعلاقةللاخرالمسيحيةالكنانسرؤيةإن

المقدسالكتابمننابعةوهي،الجميعبينمشتركةواحدةأساسها،

الواحدالأساسهذامنوانطلاقا.المسيحيالدينأساسياتومن

بعضاتبرزأنمسيحيةوطائفةكنيسةلكليمكنعليهواعتماداالمشترك

بلورةفيالمجردةمساهماتهامنأوالمجالهذافيالخاصةخبراتهامن

الرفدة.هذه

حقيقةبالآخرالعلاقةفي؟الغيريةفييجدالمسيحيالإيمانإن

علاقةمنوخاصة،المقدسالكتابمنتنبعكماللأيمانأساسية

محوراللمسيحي(لهيمثلالذيالمسيحيسوعبشخصالمسيحيالمؤمن

والكتاب.فهمهومقياسالمقذسالكتابمعنىومرجعالمقدسالكتاب

منمكؤن،المسيحهووتأويلهوشرحهفهمهمفتاحالذيهذا،المقذس

التوراة)أسفارالقديمالعهدالمسيحيةتسميهمااولهما-:عنصرين

العهدوالعاني-(،الحكمةوأسفاروالمزاميروالأنبياءالتاريخيةوالأسفاد

الرسلأعمال،الأربعةالإنجيليونرواهكما)الإنجيلالجديد

وسفر!غيره،بولسللقديسأالرسانلمنومجموعةأ=الحواريين،،

الر!دة(.
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نيسبنثان!د!ستطند.82

القدلماالعهد/المعذسالحقاب

مبدأهو)الآخر(إلىالمقذسالكتابلنظرةالأولالأساس:الخلق

منمخلرقولكنه،بلىانهموجودغيرهوموجودهوماكلان.الخلق

عنالمعميز،العلي،المطلقالوجود،هوالذياللهإن)تعالى(.اللهقبل

وللهاللهومنباللههوموجودهوماكلإن.لغيرهالوجوديعطي،الكل

الله.غيروهو،اللهوالى

فيالفريدمكانهلهالديالانسانهناكالخلقهذاداخلوفي

طرفاالأنساناللهخلق.ومثالهصورنهعلىالإنسانخلقاللهلأن؟الخليقة

محالحزالتجاوبإلىودعاه،الحزيةوأعطاه،لهوش!معيكفمهأمامه

الخلبقةوخلق،كلهاالخليقةممةبكرنهالإنساناللهخلق)تعالى(.نداءاته

وهذا،الخليقةعنبالمسؤوليةالانسانوكلف،الانسانأجلمنكلها

وششثمرها.اللهخليقةالانسانيع!كلبهالذي،بعملهخاصةبصفة

عنتعبرالعيالأسماءيعطيها،الحيواناتيسقيأنالانساناللهوأعطى

إلىبالنسبةومكانهادورهاإلىترجعالحيواناتمعانيثئمومن؟المعانن

كله.الكونفيفريدةكرامةلهفالإنسان؟الانسان

كائن،جماعيكائنأساساهوفالانسان،وأنثىذكرأالانسانخلق

فيبالمساواةمتسمةجماعةهرالإنسانهذاوبكون،بغيرهعلامةصاحب

تميز.فيوحدةهو،الغيريةبعلاقةأي(الاختلاف

فيمشاركةبوجودهيكونوانيوجد،انالانساناللهأعطى؟ف!ذن

اللهوأعطى)تعالى(،عنهومعميز)تعالى(،ولهباللهيوجدأن،اللهوجود

جماعةبكونههذاكليكونأنوأعطاه،دلهمحاورأيكرنأنالانسان

والتميز.بالوحدةمتسمة
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Arالمسيحيةالرو!ة9كاهخرواليلاثةخر81

شيءكلواهبأنهاللهفييرىانمنبدلاالإنسانولكن:الخطيعة

هويكونانالإنسانأراد.الوضعهذاالانسانيقبللم،لحياتهوالمرجع

الإنسانيقبللاله.سرأوخعرهولماالمقعاسأيوالعر؟الخيرمصدر

التكبرموقفأخذ،لغيرهشيءكلفيمديونايكونوانالجذريةاللهخميرية

يكونانالانسانفيهيريدللاخر،اعتبارافيه)الأنا(يعطيلاالذي

تشويهأاللهصررةبذلكمشؤها،لذاتهالوحيدالمرجعأيالثه(؟)معل

هذاعنوينتج؟الخليقةنظامفيأساشاخللاالموقفهذايمثلجذريأ.

كلفيالآخر،الانسانوأخيهالانسانبينالعلاقاتفياضطرابمباشرة

3(.)تكولنالغبريةعلاقات

البساطةففدانالحياء،بظهوراولاهذاعنالمقدسالكتابيعئر

خاصةالخللهذايظهرولكن.والإنسانالإنسانبينالعلامةفيوالشفافية

لأخيهللاخر،الإنسانرفضفي-المقدسالكتابقصةبحسب-

قتلفيذر!تهإلىيصلمما،والصراعوالأنانية!الغيرةالتنافى.الإنسان

4(5)تكوينهاييللأخيهقابيل

متعددةبطرقالبشريةالجماعةفيالخطيثةوجودالتكرينسفريصف

عنهتعبركماالكبرياء،اعمالإلىالحضارةبناءتحؤلضمنهامننجد

،الناسبينالعفاهمعدمهوالتكبرهذانتيجةإن.بابلبرجبناءمصة

قدرةوعدمخلافإلىللأنسان(إيجابيةصفةهو)الذيالاختلاففيتحول

1(.أ)تكوينالناسبينالمفاهمعلى

سيء،كلفأعطاهلهحثاالإنسانخلقالذياللهإن:الخلاصتاريخ

،الإنساننحوبادربل،قطيتركهلم،)()تعاعليهالإنسانتكبرعندما

الله،مبادراتمعتجاوبهعدمبلغمهما،نحوهمبادراتهعنيعقطعولم

اللهحببفضلالخلاصتاريخالناسبخطاياالمتسمتاريخهفأصبح
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نيسهنثانحر!ستياند.84

ومنالانساننحواللهخطواتتاريخهوهذاالخلاصوتاريخللا،نسان.

اجله.

بينعهداويقطع،والانسان)تعالى(بينهالعلامةالثهيعيدمرةكل

نجد،المثالسبيلعلىبينهما.جديدةعلاقةعنهينتجمماواللهالإنسان

العهدهذانتيجةأن،نوحمعاللهيقطعهالذيالجديدوالعهدنوحقصةفي

كليدمنفاطلبها،،نفوسكمأيدماؤكمأفا5:الإنسانحياةحماية

أخيه"نفسأطلبإنسانكليدمن،الإنسانيدومن،أطلبهاوحش

5(.لم9)تكوين

لهم.واخعيارهللناساللهدعوةالخلاصتاريخعناصرضمنمنإن

منولكنه()الآخرينالناسضديكونأنيقصدلمللأنساناللهواختيار

التكوينسفرفيالوضوحبكلالاختيارمنالقصدهذاونجد.أجلهم

وعشيرتكأرضكمنانطلق5:ودعوتهلإبراهيماللهاختياريحكيعندما

وأباركككبيرةأمةأجعلكوأنا،أريكالعيالأرضإلى،ابيكوبيت

+الأرضعشائرجميعبكويتبارك....بركةوتكوناسمكوأعظم

أيضا،الاخعياراتجميعفيالحالهووهذاا-3(.الم2)تكوين

يدهالشعبيضعوكلما.الجميعاجلمنهذايكونسعبا،يختارعندما

ويفسدالاختيارمعنىالشعبهذايخونويتكبر،لهواختيارهاللههبةعلى

الاختيار.ثمرويفقدالأ!ضاع

منأساسيجزءهيالوصاياإنالوصايا.فيامتدادهالعهديجدلذلك

التيالوصايااحفظواوعهديهبتيفيالاستمرارأودتمإن5العهد:هبة

علىالحفاظأجلمنموجودة-الشريعة-الوصاياإن.هأجلكممنهي

عناصرضمننجدلذلك؟إنسانكلحياةاحترامسبيلوفيالانسان

91/18()أحبارالفريبوحبالعدالةعلىسديداإلحاحأموسىسريعة

.1(01/9الاشتراع)شيهالغريبوحب
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58المسيحيةالروكة!لهالاخروالعلاثة*خر

فقدانيذومونف!نهمكبرياء،إلىالاختيارالشعبفييتحولكلما

لكن.بابلسبيهوالمؤلمةالخبرةلهذهالأكبروالرمزالاختيار،ثمار

العلاقةفيالخطرمننوعانظهرالعودةثمبابلسبيخبرةخلال

فيالدخولفيهبماالغريبةالشعوبفيالذوبانخطرأولهما-:بالاخر

علىالانغلاقخطرهوالذيالعكسيوالخطر،الضنميةالوثنيةعاداتهم

()الانسانعلىالانفتاحإلىاللهدعوةالبعضيكتشفرويدارويدا.الذات

يصلوهذا،هإنسانهوحيثمنالانسان"علىثئمومنالحدود؟وراء

الجديد.والعهدالمسيحيسوعشخصفيالقمةإلى

الجديد4العهد

الآخرإلىوالنظرة،ذاتهالمسيحيسوعشخصمحورهالجديدالعهد

يأإلىالراضحومنوموامفه.وأعمالهالمسيحأقوللفي-أولا-تظهر

بالآخر.العلاقاتفيئورةالمسيحيمعلدرجة

مكاننفسهويضعذاتهمنمناواحدكليخرجأنالمسيحيطلبأولأ

هيهذ،لهمأنتمافعلوه،لكمالناسيفعلأناردئممافكل5الاخر؟

المقياسيصبحللاخر()خيرهوما12(.7/)متىوالآتبياء"الشريعة

الوصايا.ومقباسمشمطلوبهولما

الوصيةهدهف!نالقربب(،)محبةوصيةالقديمالعهدفيوجدتوان

كلالقريبهذافيصبح،جديدة،جذريا،هيأبعاداالمسيحفيتأخذ

،أخرىشعوبمنالإنسانأيضا،الإنسانطريقعلىموجودإنسان

والسنبالعينالعينقيلأنهسمعتم5:الأعداءحتىبل،المنبوذونوأيضا

خذكعلىلطمكمنبلالشرير،تقاوموالا:لكمفأقولانااما.بالسن

.عدوكوأبغضقريبكأحبب:قيلأنهسمعتمالآخر.لهفاعرض،الأيمن

مضطهديكم،أجلمنوصلواأعداءكمأحبوا:لكمفاتولأناأما
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8 l.نيسبنفان!ر!ستهاند

أجرنأفييحبكممنأحببتمف!ن...السمواتفيالذيأبيكمبنيلتصيروا

وحدهم،إخوانكمعلىسلمتمإنذلكأيفعلونالعسارونأوليسلكم؟

ناكماكاملنأنتمفكونواذلكأيفعلونالوثنيونأوليس؟فعلتمزيادةفأي

(IA-rAه/)متىهكاملالسماوفيأباكم

هو)آخر(هوحيثمن)الأخر(بصبحفمهالذيالمنطقهذاقي

منولكنالخارجمنليس،القريبهرمقتعريفيتحدد،المقياس

بلالخارجية)الآخر(نوعيةمنينبعلاالقريبهويةتحديد،الذاتداخل

مثلفيوضوحبكلهدايظهر)الآخر(نحو)الذات(موقفيصبح

يردعندما25-37(:)01/لوقابحسبالانجيلفيالصالحالسامرفي

وصيةبأن،الوصايااهمعنالشريعةعلماءأحدسؤالعلىالمسيح

الوصايا،أهمهماالداتمثلالقريبحمثدصيةمعالقلببكلاللهحمث

53قريبيهو"من:الشريعةعالميسأل،ببعضبعضهمامرتبطتانوأنهما

ضحيةإنسانيوجدالمثلذلكفي(.الصالحالسامرفي1بمثلالمسيحفيرد

الذينرجالمنائنانبراه؟الطريقجانبعلىوحيئميتبين،لصوص

المظلومالانسانذلكلأسعافشيئايعمللامنهماواحدوكل،اليهودي

اليهودبينعداوةهناك-وكانسامرئارجلاولكن،المجروخ

يغيرالمعلاخروفى.الممكنالسخاءبكلبسعفهالذيهووالسامرير-

هومن5:هوالشريعةعالمسؤالكانف!ذا،نفسهالسؤالالمسيح

هؤلاءمن،رأيكفيكانفمن5:الصمغةبهذهالسؤاليطرح؟هقريبي

لبكون36(0/1الوقا53اللصوصبأبديومعالذيفريب،العلاثة

وبغمق،المحتاجالانسانمنقريبانفسهعملمنأنهمعناهماالجواب

تصبحإذنمحتاجا.إنسانأكونهولمجرد،المختلفةالانعماءاتعنالنظر

هذابكنمهماالأخر،نحوفغالاموقفا(القريب)هويةتحديدمضية

)الآخر(بل)الأنا(هوالمقياسليسالأخر.هذااحتياجولمجردالاخر
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AVالمسمطحيةالرؤكة؟بلاخروالملاثةالاضر

جذرياتجديداحفا(الصالح)السامرفيمنطقيمثلهناومن؟يكنمهما

بالآخر.العلاقاتفي

ولكنه،اليهوديالمجتمعفيعاشأنهالمسيحيسوعسيرةفيونجد

ولذلك؟الناسيضعهاالتيوالحواجزالحدوديكسرجديد،منمرةكل

هوأنهالمسيحسخصفيأفسسأهلإلىرسالتهفيبولىالقديسيرى

11-22(.2/)أفسسالعداوةاي؟الناصبينالحواجزأعمقهدممن

ف!ئهنمالسلامالىللساعينظوبى5:التطويباتنيذاتهالمسيحويقول

بينالسلامإلىيسعىمن5/9(.متىبحسب)الانجيل.بذعؤناللهأنجناء

الناسانواعكلبينالأعداء،بينالمصالحةبعملويقومالمتخاصمين

اللههومفمباشرةويعكسالمهالىانتماءهبذلكئظهر،عداوةبينهماللين

ذاته.)تعالى(

ذاتهالمنطقتكفلعباشراارتباطابالمسيحالمرتبطةالناشئةالكنيسةإن

باللهالإنسانعلاقةببنالوثيقةوالعلاقةالشديدالربظعلىتلخعندما

ذلكعنيعبركما،لهوحبهالانسانبأخعهعلاقتهوبين)نعالى(،دثهوحنه

الموتمنانتقلناأننانعلمنحن...ه:الأولىرسالتهفييوحناالقديس

منكل.الموترهنبقييحبلامنإخوتنا.نحبلأنناالحياةإلى

حاجةبأخيهوراىالدنياخيراتلهكانتمن...ماتلفهوأخاهأبغض

محبعناتكنلابنيئ،ياأاللهمحبةفيهتثبتفكيفأخيهدونأحثاءهفأغلق

بعدويكمل.f1-AI(3/)ايوهوالحقبالعملبلباللسانولابالكلام

مح!ثوكل.اللهمنالمحبةلأنبعضابعضنافلعحبالأحتاءأيها5:ذلك

أيها....محبةاللهلأناللهيعرفلايحبلامن.باللهوعارفدلهمولود

بعضا.بعضنايحبأننحنفعليناالحبهذاأحبناقداللهكانإذاالأحباء

ومحبته،يقيمفينافاللهبعضابعضناأحعثف!ذاقط.احدعاينهمااللهإن

11-12(.4/7-8،بر)أمكنملةفبنا
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AA.نيسهنطانحريستياند

والاختلافالتميزتناقضلاالمحبةكونإلىبولسالقديسوأشار

بكونهاالجماعةداخلفيبعضابعضهميحبراانالجميعطالبعندما

المخعلفينالأعضاءبينوالاختلافالتميزعلىمبنئاواحداجسدا

قورنتسأهلإلىالأولىالرسالة،4-1213/رومةأهلإلى)الرسالة

/1221-1'Y)هيبل،والاختلافالتمعزإلغاءالمحبةوحدةتعنيولا

التميز.فيالوحدة

اللههومصدرهالمحبةوحدةنموذفيانالمسيحيةالعقيدةوترى

لأنهالمطلقةالرحدةهووالذي،محبةذاتهنيهووالذي،ذاته)تعالى(

لكلوالمرجعالمصدرونعالى()سبحانههوثئمومن.المطلقةالمحبة

باخر.علاقةلكل،الغبريةعلامات

هووالجدبد-القدبم-بعهديهالمقذسالكتابكانإذا:النماريخ

النظرةهذهوصلتفقدبالاخر،العلاقةإلىالمسيحيةنظرةفيالأساس

الرؤية.لهذهوالترجمةالبلورةمنمتعددةأشكالإلىالكنيسةاباءمع

نأكيفورأوا،إنسانهوحيثمنإنسانكلقدسيةعلىركزمنومنهم

قالول!لك.اللهعظمةويبرزيظهرإنسانيتهفيويكبرينموكلماالإنسان

توجدلا"الحيالانسانهواللهمجد5:المشهورةكلمتهللريناوسالقديس

اللهيتمخد،وللهباللههوالديالإنسانولكن،والإنساناللهبينمنافسةأي

لإنسانيته.السليمالتحقيقوفيحعا.في

الانسانإهانةأنكيفالكنيسةآباءمنالكثيرأقزالمنطقبنفس

من،للعدالةالدينيةالأهميةأيضاهذامنوينبعلله.إهانةضمنيأهى

الله.يحترملاالفعلبذات،إنسانكل،الانساننحوالعدالةيخالف

النابعةالحياةفيللعدالةالمحوريالمكانعلىالأباءمنعددفيلح

بالله.الايمانمن
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98المسحيةالمحد*ثاخر8لاولللأثلأ*خر

الإنسانلعلامةالكنيسةاباءرؤيةمنتنبعالمواقفهذهكانتإذا

بالاخر؟العلاقةمنخاعقلجانبأيضاتعرضوافقد،عامةالانسانباخيه

بهم،المحيطالمسيحيكيربالتراثالمسيحيينالمؤمنينعلاقةوهوألا

بينمخعلفانموقفانهناكالمجالهذافي.اليونانيةالفلسفةبتراثوخاصة

الموضرع.لهذاتعرضواالذينالكنيسةاباء

الفلسفيالتراثأنيرونإذتماماسلبيامومفاالبعضعندنجد

جنبجديدةقيمايقدملاإنهإذ؟المسيحيإلىبالنسبةلهقيمةلااليونافي

مضربالوثنيةبارتباطهالتراثهذاأنيعتبرونبل،المسيحيقدمهما

الرافض-المومفلهذاالممعلينأهمأنهوالنظريلفتوما.للمسيحي

اخرفيوصلواالنرب-فيونرترليانوسالشرقفيتاتيانوسمثل

فيالمستقيمالخطمنبهمخرجالدينيئالتطزفمننوعإلىمسيرتهم

المسيحية.

الفلسفيالتراثالىالجابيةنظرةتبنىالآباءبيناخرموقفوهناك

للوصولالتمهيدمننوعايعتبرهبل،جداايجابيةقيمافيهويرى،اليوناني

-وخاصةاليونانيينالفلاسفةإنبعضهمويقول،والانجيلالمسيحإلى

أنبياءبهقامالذيالتمهيديبالدورلليونانيينقامواوافلاطون-سقراط

للتراثالمؤيدينهؤلاءضمنمن!نجدإسراثيل.لبنيالقديمالعهد

خاصة،اللاهوتيةالاسكندريةمدرسةمنأسخاصأاليونانيالفلسفي

186-)185/وأوريجينوس921(اوأ-05214)الإسكندريإكليمندس

الكلمة"بذوراليونانيينالفلاسفةعندنجدأنناويعتبرون921(،

،هالعالمإلىاتياانسانكليضيءالذي.النوربفضل5،اللهكلمةأ=

9(.1/)يوحناالانجيلمقدهةفيالموجودةالعبارةبحسب

بدايةهوللمسيحيةالأولىالقرونفيالكنيسةاباءعندنجدهما

المخعلفةالمسيحيةالطواثفبحسبالمسيحيللفكرالطويلةالمسيرة
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المشتركةالأساساتكلهاتععمدإنها،المخنلفةالاتجاهاتنلكوداخل

علىيركزأنواحدلكلكانإنحعتى،المسيحيينالمؤمنينجميعبين

المشتركة.الأساسياتهذهمنمعبنةجوانب

بالآخر(-والعلاقة)الأخرمفهوم-قضيةالمسألةهذهكلفيالأهم

كيف:التاريخكلموضوعهووهذا،المبادئهذهتحقيقكيفيةهو

أيامنافيالسؤالهذاوأصبحالآخر؟هعالمعاملةفيدينيةمبادئتمارس

المخعلفة-والثقافاتوالحضاراتالمختلفةالدياناتتلتقيكيف:هذه

عالمناأمامالعحديهوهذابالأخر؟العلاقةقضيةفي-وجماعاتافرادا

.اليوم
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الأضرمفهوم

الكاثوليكيلاالمسيحيةجؤ

مساهمة

المفهوبمهذاعنالهعبيرفبى

الفانىالفاتيكانيالمجمح

-62191!6599

هذايرىحيث؟المسيحيالإيمانجوهرمنبالآخرالعلاقةإن

الوجودأعطى،الانسانمحورهالذيالعالمبخلقه)تعالى(اللهأنالإيمان

وفي،وللهوباللهاللهمنكله!موجويمثلانوالانسانالعالمإن.لغيره

يرىثم)تعالى(.عنهومختلفمتميز؟اللهغيرآخرموجودهوذاتهالأن

الجذريالاحنرامإلىالبدايةمنتهدفاللهوصاياأنالمسيحيالايمان

هوالمسيحأنالمسيحيالإيمانيؤمنثم،الإنسانولكلإنسانلكل

عنالنظربغضالحدودأقصىإلىالبشرلكلاللهمحبةعنالتعبير

الدياللهأن-المسيحيالأيمانبحسب-المسبحأظهركما،انتماءاتهم

هو(وتعالىأسبحانهاللهإنأي،ذانهفيمحبةهوالحمثهذاالبشريحب

بينحقعقيةمحبةكلتنبعوبذلك.المطلقةللمحبةالمطلقةالوحدة:محبة
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نيسبنطانحو!ستياند.29

بذلكوهو؟حقةمحبةلكلالمععاليالينبوع،الخالقاللهمنالبشر

يكنمهما-بالآخرالعلاقةأنوينتجحقة.محبةلكلوالمقياسالمرجع

اللهالانسانيحبأنبمكنفلا،محبةعلاقةتصبحأنبجب-الآخرهذا

نحوالانسانعلىفالواجب.أمامهالذيالواقعيالأخريحبلمإلآ

المظلوميننحو،المشروطةغيرالعدالةأولاهوالآخرالانسان

نحوحتى،الجمبعنحوالمحبةثم،خاصةوالمهمشينوالمقهورين

إلىالمسيحيالإيماننظرةهيهذهبالخير.الشرعلىمنتصراالأعداء،

لىانالأخر،معالمعاملةفيواجباالايمانهذايراهالذيوالموقفالآخر

ذلك.فيمعظمناوتقصيرالمومفهذاتحقيقصعويةجيداعرف

ثموكنانسها،طواثفهاجميعفيالمسيحيةنظرةهيالنظرةهذهان

والخاصةالمتنوعةربلوراتهاالمخعلفةخبراتهاالمختلفةالمسيحيةللكنائس

احساسهابحسبوهذا،الواحدةالإيمانيةوالرؤيةالمشتركةللمباررئ

.والزمانالمكاناختلافبحسبالبارزةبالمقعصاتووعيها

لرؤيتهاومهمكبيرتبلورالكاثوليكيةالكنيسةفيحدثهذاوبصدد

الثاني؟الفاتيكانيالمجمعوهرألا،الحديثالعصرفيومواقفها!وعيها

منأكثر)وكانواالكاثوليكوالأساقفةالمطارنةلكلاجتماعهوالذي

وتحت،كاثوليكيمليارممثلين،كلهالعالممنواسقفمطران0002

خربففيوانعقد،جلساتأربعخلالالمجمعهذاتم(رومةبابارئاسة

oilإلىlilyمنسنةكل oفيبطرسالقديسكنبسةداخلفي

منالمراقبينمنعددالمجمعهذايحضروكان.رومةداخلالفاتيكان

وتعذ.والاختصاصيينالمستشارينمنوعددالكاثوليكيةكيرالكنائس

الكنيسةلرؤيةالأساسيالمرجعهيعشرةالستالمجمعهذاوثائق

ولدورالمعاصر،العالمفيورسالتهاومسؤوليتهالهويعهاالكائوليكبة

البشرية.الجماعاتبجميعولعلاتاتهافيها،المختلفةالفعات
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Arالحاثوليح!لأالص!لحمةثاا*خرمد!وم

الكنيسةفيكثيرةكنسيةوثائق-المجمعهذابعد-صدرت

المجمعولكن؟كثعرةمواقفعنومعئرةمختلفةجهاتمن،الكاثوليكية

الكاثوليكيةالكنيسةلمواقفمرجعأهمالآنحتىزالماالثانيالفانيكاني

الكنيسةمساهمةعنيعبرأنيريدبحثاأنارىولذلكعصرنا.في

الأفضلمنالمسيحيةالرؤيةبحسب)الآخر(مفهومبلورةفيالكاثوليكية

المجمع.هذانصوصمنينطلقأن

كليحعبر،مجمعيةنصوصأربعةعلىأركزأنأريدالبحثهذاوفي

أبرزأنمرة--كلوسأحاول)الاخر(.إلىالنظرةمنجانبامنهاواحد

هى:النصوصوهذهالآخر.منالمعخذالموقفتأصيل

والذي،المعاصرالعالمفيالكنيسةالرعري()الدستورنصاولا-

وعلاقاتهالاخربالإنسانعلاقاتهقيالإنسانإلىالكنيسةرؤيةعنيعبر

البشريةالجماعاتعلاقاتوأيضا،المجتمحوخاصةالبشر-يةبالجماعات

الإنسانلمصيرالسليمالتحقيقإلىالكنيسةنظرةثم،ببعضبعضها

والثقافية،الأسريةوالحياةالزواج:مثل،المختلفةالمجالاتبحسب

المجتمعوبناء،السياسيةوالحياةوالاجتماعيةالاقتصاديةوالحياة

.السلامعلىوالحفاظ،العالمي

الكاثرليكعلاقاتأي؟المسكونيةبالحركةالخاصالنصوثانيا-

المسيحيين.بينالرحدةإعادةفحووالسعيالاخرينبالمسيحسن

يأ؟المسيحيةغيربالدياناتالكنيسةبعلافاتالخاصةالوثيقةوثالثا-

الآخرين.بالمؤمنينالعلاقات

يؤضلكيفيبرزوالذيالدينيةبالحربةالخاصالنصورابعا-

بديهياأمرأيكنلمما،واحترامهاالدينيةالحريةفيالحقالمجمع

العصور.كلفيوواضحا
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U.نيسثنفان!ستياند

العالمفيبالحنيسلاالخاصالثافيالفاتيحانج!المجمحنص

المعاصر

الانسانيكونالرؤبةهذهفي.ل!نسانالكنيسةرؤيةالنصهذايعطينا

جوهرصميمبالآخرينالعلاقةنكونوبدلكجماعئا،كائناأساساهو

وصلتالتيالحديثالعصرنزعاتعلىرذاالمجمعويقدم.الإنسان

فيكلهاالبشريةحياةوضعتمرعبةازمةإلى!جماعة-ا-فربالانسان

العلاماتتزيفالتيالظالمةالشموليةالإيديولوجيةالنظممثلخطر،

والجماعيةالفرديةالأنانيةمنالأشكالكلمثل،والجماعيةالشخصية

وضعهأصليكنمهمابشريشخصلكلالمقدسةالكرامةتعجاهلالتي

هذاوكانبشرلة.جماعةكلتتمعبهاالعيذاتهاوالكرامة،وانتماءاته

لحقيقةخيانةمنالانحتىذلكبعدظهرماكلمنايضايحذرالنص

المعاصرالإنسانوصلالتيذاتهاللقيموالاهانةالاحتقارومن،الانسان

البشرجميعومسؤوليةالدوليوالتضامنالإنسانحقوقفيإبرازهاالى

وتنميتها.إنشاؤهايجبنظمخلالمنالبشرجمبععن

إن5:قائلاالبشرجميعمعالكنيسةتضامنالنمقيعلنالبدايةمنذ

الفقراءسيما!لا،الزمنهذافيوقلقهموأحزانهموامالهمالناسمسرات

ومعاناتهموامالهمالمسيحتلاميذوأفراحمسراتنفسهي،المتألمين

.....قلوبهمفيصدىلهوجدإلاحفاإنسانيشيءمنفما،ومعاعبهم

أكيداتضامنامتضامنةبأنهاتشعرالمسيحيةجماعةف!نذلكعلىوبناء

هذامغزىالمعاصر،العالمفيالكنيسةوتاريخالبشريالجنسمعوثيقا

نفسهاأعلنتلىان.إنسانلأنهمهمهوإنسانكلانترىالكنيسةان

ذلك)ولولاعليهاحقوقلهمأنهترىأنهامعناهاالناسكلمعمتضامنة

منفيهمابكلنفسهالنصيقصدولذلك+.حقيقتا(التضامنهذايكنلم

ذلكأجل.من:للبشريةخدمةيكونأن،المختلفةالبشريةهموممعالجة
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59الحاثوليحيةالمسيحيةث!يلاخرمفىم

اللهأودعوماوسموهاالأنساندعوةشرفيعلنإذ،المقدسالمجمعف!ن

الجنسمعالمخلصالكنيسة!تعاونتعاونهيقدم،إلهيةبادرةمنفيها

الإنساندعوةمعتتجاوبالتيالإنسانيةالأخوةإرساءأجلمنالبشري

نحققأنوعلينا،إخوةيكونواحتىالبشريدعوالذيهواللهإن.ههذه

الله.يريدهاالتيالأخوةهذه

مثلالمعاصرالمجعمعفيكثيرهعناصرأنكيفالنصيشرحأنبعد

وظاهرة،الانصالوساثلوجمبع،الحديئةالمدنوظروفالصناعة

جدايكثرمماألاجتماعيةالعلاقاتفيعميقةتغيراتفيتتسببالهجرة

الإنسانتنميةعلىقدرتناعلىتتوقفقيمهاأنويبرز،العلاقاتعددمن

ومجمل5:العلاقاتهذهداخليفوحزواعفريد،سخصهوحيثمن

لكنمستمرةبصفةتتضاعفجنسهبأبناءالانسانعلاقاتإنالفول

،الناسبينجديدةارتباطاتيورث(الجماعيةالشركةحياةإلى)التحول

العثخصيةتاكيدعلىيجب--وكمانفسهالوقتفيتساعدلاأنهاعلى

.هسخصياتهماكعملتأفرادلينحقيقيةعلاقاتواقامةللفردالانسانية

بليستطيعالبشريالجنسبأنالاعتقاديزدادذلكخلال+ومن

نابل،فحسبمسعمرةبصفةالخليقةعلىسلطائهيدعمأنلا،ينبغي

،الإنسانلخدمةأصلحوامتصادتاواجتماعئاسياسعانظاماأيضايقيم

هذهفي.وت!نميعهاهالخاصةكرامتهماتأكيدجماعةولكلفردلكلمنمتا

علىالإنسانسيطرةأولأ-أبعاد:أربعةبينعميقتكاملهناكالنظرة

علاقاتوبناء،الفريدةكرامتهفيإنسانيشخصكلونمو،الطبيعة

تسمحمتعددةمتنوعةإنسانيةجماعاتلانشاء؟الأشخاصبينحقيقية

مرتبطةذاتهاهيالصحيحةالأنسانحريةان.الفائقةالإنساندعوةبتحقيق

هيالحقةالروحيةالشخصيةالحريةإناذ؟هذاالجماعيالانسانبطابع

ناضجة.حقيقيةعلاقاتإقامةعلىالانسانمدرة
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الإنسانيةحياتهيعيشأنيمكنلابالأخرالعلامةدونالانسانإن

البدايةمنذانهبل،وحيداالأنسانيخلقلمالله5000:إنسانعتهفيويزدهر

5)تكوينهوأنئىذكراخلقهما /27)0 Iوالمراةالرجلبينالاتحادوهذا

فيالإنسانلأنذلك.الأشخاصبمنالمشاركةوجرهمنوجهأولهو

لنف!نهالغيرمععلاقاتئقنملموما،اجتماعيكاننطبيعتهصميم

الإنسانأرادالذيهواللهولأن.همواهبهتزدهرأنولايعيشانيستطيع

وبين)تعالى(بهالانسانعلاقاتبينعميقارابطافأقاماجتماعياكائنا

الإنسانرفض-أيالخطيئةأثرتفقد،الانسانبأخيهالإنسانعلاقة

وبصفة،الانسانحياةأبعادكلفيمباسراتأثيرا-خالقهمعللتجاوب

علىبربهالاعترافالأنسانيرفضاذ8،الانسانبأخيهعلاماتهفيخاصة

إلىيقودهالذيبالنظاماخلقدنفسهالوقتفييكرن،وجودهمصدرأنه

الناسبقيةمعأونفسهمعانسجامبكلاخللذلكوتبعا؟الأخيرةغايعه

لحياةأساسيااحتياجاالاجعماعيةالحياةكانتإذا.هجمعاءالخليقةمعاو

بكلبالخطيئةايضاتتأثرالاجتماعيةالحياةفهذه،البشريالشخص

الاقتصاديةالبنىويريفيشوهقدمماوالكبرياء،الأنانيةمعل،اشكالها

والاجتماعية.والسياسية

المعاصر(العالمفي)الكنيسةنصمنالأولالفصلموضوعكانإذا

البشريةالجماعةهوالعانيالفصلفموضوع،البشريالشخصكرامةهو

هنا-يزكدبالأخر.العلاقةمعنىلابرازفرصةهوالفصلوهذا.الإنسانية

العلاقاتهذهتصلعندماإلأتكتمللاالبشربينالعلاقاتانالبدء-منذ

علىمنتهاهيبلغلابينهمالأخويالحوار5:جماعيةحياةتكوينإلى

بل،،التكنولوجيالتقدمبراسطةقاتoأوحدهاالعلاقاتهذهمستوى

الاحترامتقثضيالتيالأشخاصجماعةصعيدعلىأعمقبصورةيتحقق

يتجاوزجماعةالإنسانكونان.الكاملةالروحيةلكرامعهمالمتبادل
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جماعةكونهصممممنتنبعالعلاماتإنإذ؟علاقاتإنشاءإمكانيةمجرد

منللأنسانالجماعيالطابعهذاوينبع.البشريوجودهصميمبفضل

لوجودايضاالغايةهواللهأنحيثمنإليهيعودكما)تعالى(؟اللهإرادة

يؤلفأن،الجمبععلىأبريةبعنايةيسهرالذي،اللهيريد5:البشرجميع

.الأخوةبروحبينهمفيماالعلاماتيعبادلواوأنواحدةأسرةالبشرجميع

أصلمنكلهالبشرىالجنسصنعالدياللهصورةعلىخلقوافالجميع

والكل26(،17/الرسل)أعمالكلهاالأرضوجهعلىليسكنواواحد،

.هنفسهالثهوهيألا؟واحدةغايةنحرمدعوون

محبةوبيناللهمحبةبينوثيقاربطاتربطالتيالوصيةالنصيفمعثم

الناسترابطمنالمزيدمننيهمابكلاليرمعالمإطارفي،الناس

الثهمحبةهيوالعظمىالأولىفالوصيةذلكأجلمن5:ببعضبعضهم

عنتنفصلأنيمكنلاأدلهمحبةأنيعلمناالمقدسوالكتاب.والقريب

للبشربالنسبةقصوىاهميةلهكلههذاأنالبديهيومن....القريبمحبة

نإ....الوحدةنحوحثيثايسيرعالمفيالمتبادلةتبعيتهمتزدادالذين

،الأرضوجهعلىلذاتهاللهأرداهالذيالوحيدالمخلوقوهو،الأنسان

".الذاتحبعنالمتجردبالعطاءإلاكاملانفسهيحققأنيستطيعلا

المحورالبشريالشخصدائماأيبقىالمستمرالمؤسساتتطورومع

لناتوضحالاجتماعيةالانسانخاصيةإن5أوالنظمالئنىلكلوالأساص

فالشخصالمجعمع.!نموالفردانطلاقبينمشتركةتبعيةهناكان

يعيشأنإلىالاحتياجأشدفيطبيعتهبحكمهوالأمرواقعفيالانساني

سائرمبدأ،يكونأنعليهيجببل،بالفعل!هو.المجتمعفي

عارضةإضافةليستالاجتماعيةفالحياةوهدفها.وموضوعهاالمؤسسات

يزدهرأنبوسعهغيرهمعوالحوارالخدماتتبادلبواسطة،وهكدا.عليه

".ورسالتهدعرتهويحققبمواهبهويرتقي
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هوبالاخرينعلاماتهفيذاتهيحققالذيهداالبشريالشخصإن

الأوضاعمجموع5هوالدي(،العام)الخيريكونمالكلالأساس

بشكلكمالهاإلىالوصولواعضائهاللجماعاتتنيحالتيالاجتماعبة

وكرامتها،ونمرهاالأنسانيةالشخصيةبنبلالوعييزداد5.هوسهلشمولي

ويجب،الشاملةوالواجباتالحقوقوصاحبةشيء،كلفو!تسموفص

لهيتيحأنسأنهمن،للأنسانشيءكلنيسيرمنلابدثمومنتهدر.ألا

والسكن،والكساءالغذاء:المعالسبيلعلى،الحقيقيةالانسانعةالحياة

والتثقيف،،أسرةوتكوينعيشهابريدالتنالحياةنوععةاختباروحق

والإعلاموالاحترامالسمعةحسنفيالحقوكذلك،عملعلىوالحصرل

حياتهتصانوأن،السليمضميرهلإلهاموفقابتصرتوأن،الكافيبالقدر

الدينية.حياتهأيضاتشملعادلةحريةفيحقهوكدلك،الخاصة

بالخيريعودأنينبغيوتقدمهالاجتماعيالنظامف!نذلكعلىبناء

الأشخاصلنظامالأسياءنظاميخضعحيث،الأشخاصعلى

..العكسولا

:البشريللشخصالاحترامهووائماللأنسانالرؤيةهذهفيالمحور

قريبه،كانأئافردكليعتبربحعثالإنساناحتراموجوبالمجمعيؤكد

الضروريةوالوساثلالقرببهذاوجردالأولالمقامفيويراعي،كنفسه

عليناخاصبنوعالحاضرةأبامناوفيكريما..عيشايعيشلأنتؤهلهالعي

دهاذا.إنسانأيإلىبالنسبةالقريبهذاأيضانحننكونأنحتميواجب

مأ،الجميععنهتخلىكهلاكانسواءخدمتهإلىنتسارعأنعلينا،قصدنا

مولواطفلأأممرذولا،معزولاأم،حقوجهبلامحنقرامهاجراعاهلا

جائعاأم،يرتكبهلمذنبتبعبةظلماوحدهبتحملشرعيةغيرعلاقةمن

اخوقيباحدفعلعموهما"وكل:المسيحمولمذكراضميرنايتحدىملهوفا

4(.255/)متىهفعلتموهفبيالصغارهؤلاء

http://kotob.has.it



99الحالولمكمةالسمصةث!يلاخرمفوم

وكل،..ذاتهاالحياةمعيتعارضماكلف!نهذاإلىوبالإضافة

وكذلك..،الإنسانكرامةمنبحطهاوكلهـاكراها...،إهدارايشكلما

مراعاةبلاانتاجالاتمجردالىالعمالتحرلالتيالإذلاليالعملظروف

فيهييشابههاوماالمؤسساتهذهكلإن،المسؤولةالحزةلشخصيتهم

منتشينممااكثريطبقهامقوتشينالحضارةتفسدف!نها،سائنةالحقيقة

الخالق.كرامةتمسجسيمةإهاناتإنهايتحملونها.

ضرورةهيللاخرالانساناحعرامضرررةأنهذاكلمنيتضح

لثهاحترامنامنجزءوكأنهاستثناء،أيتتحملولامشروطةكيرساملة

الذينأولئكليشملواحترامناحبنابتسعانويجب5،ذاته)نعالى(

وأالسياسيةأوالاجتماعيةالأمورفيسواء،والعملالرأيفيبخالفوننا

بالغبنعاطفتفكيرهمطرقفهمفياجعهدناكلماأنناعنفضلا.الدينية

.همعهمالحوارلناتيسر،ورفة

أنواعكليشملحبث،عمفهالى)الغيرية(مفهومبصلهنا

دونهمنالذيالموقفهوالاحترامإنأيضأ.الخلافاتبل،الاختلافات

أسلوبفيوالحديثالكلامكلفييظهروالدي،حقبفيحبيوجدلا

جوانبجميعفييظهركماالآخرعنالكلامطريقةدفي،المخاطبة

الحب.الناسمئاتجميعنحواتخاذهيجبالذيالموقفوهو.المعاملة

أحاسيسناتكنمهماللاخرنعطيهاالتيالأهميةهوهناالمطلوب

.نحوهالتلقانيةوعواطفنا

والضلالالخطأبينالتمييزأهميةايضاالمجمعيذكرالمجالهذافي

الذيالضلالبينالعمعيزمنبدولا5:والضلالالخطأصاحبوبين

وهو،الضلالهدافييقعالذيالمخطئوبينمطلقارفضارفضهيتحعم

معلوماتهكانتأوالخطأفيانزلقإذاحتى،سخصيةكرامةذوإنسان

يدينه.أنيستطيع،القلوباعماقيعرفالذيوحدهفالله،ناقصةالدينية
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المجمعيضيف.هخطي!عهعنإنسانأيمسؤوليةنقررأنعلي!نايحرموهو

للاخرينبالغفرانمطالبعناحدإلىيذهبالذيالمسيحتعاليمهذاعلى

العهدمانونهيالتيالحبوصيةدانرةتوسعوبذلك5؟إساءتهمعن

.الأعداءهجميعتش!ملبحيثالجديد،

ضرورةالىالمجمعيرجع،الشاملالجذريالموقفهذامنانطلاقا

معساوينغيرالناسكاندان.الجميعبينالأساسيةبالمساواةالاعتراف

سببأهذايكونأنأبداينبغيفلا،والأدبيةوالعقليةالجسديةقدراتهمفي

مأالجنسعلى!اعتماسواءالأفراد،حقوقفيتفرمةكل5:تفرفةفي

رفضهاينبغيالدبنأماللغةامالاجتماعيةالحالةأمالبشرةلونأمالعنصر

نأالمؤلممنإنهالح!يقةوفي.اللهلإرادةمخالفةأنهاعلىواستبعادها

حتىمكانكلفيمكفولةليمستهذهالأساسيةالإنسانحقوقأننلاحظ

وانتقاءزوجهااختيارحقمنالمرأةنحرمأنمعلايحدثفقدهذا.بومنا

يتاحبماأسوةوالثقافةالتربيةعلىالحصولاوتريدهاالعيالحياةطريقة

.هللذكرحصوله

بالركم،الشخمحيةكرامةنيالناستساويف!نذلكإلى"بالإضافة

!انسانيةعادلةظروفإلىالوصوليقعضي،بينهمالطبيعيةالفوارقمن

بينالشديدةوالاجتماعيةالاقتصاديةالفوارقف!نالوامعوفيللجمبع.

،عثرةتمثل،المختلفةالشعوببينأوالواحدةالإنسانيةالأسرةأعضاء

الشخصيةوكرامةوالمساواةالاجتماعيةالعدالةتحقيقدونوتحول

..والدوليالاجعماعيواللامالإنسانية

كلتجنبيكفيلاوأسكالها،أنراعهاكلفيبالاخر،العلاماتفي

الفغالالضماندونتتحققانلاوالمساواةالكرامةولكن،التفرقةانواع

بالحصوللهميسمحماالبشريةالجماعاتوجميعالأقرادجميحيجدأن

إنسانيةحياةلعحقيقإليهايحتاجونالتيوالمعنويةالماديةالخيراتعلى

http://kotob.has.it



101ال!اثولم!يةالسميحمةفى*خرمفهوم

والأهليةالخاصةالمؤسساتدورعلىأيضاالمجمعويركز.كريمة

وفيالمصير،وهذاالكرامةهذهإلىالبشروصولخدمةفيوالعامة

الواقح.فيموجودسياسيتظامكلظلفيالأساسيةالحفوقضمان

الآخرينمعحياتهفيل!نسانالأساسيةالرؤيةهذهمنانطلاقا

النصهذاباقيفيالمجعمعيركز،المختلفةالبشريةالجماعات!داخل

وعلى،الكونفيالإنساننشاطعلىالمعاصر(،العالمفي)الكنيسةعن

والثقافةوالأسرةالزواجمثلاليومعالمفيالخاصةالقضابامنعدد

الشعوبلينوالعضامن،السياسيةوالحياةوالاجتماعيةالامعصاديةوالحياة

للرؤيةوامعيةترجمةإلىالوصوليجبالقضاياثلكخلالومن.والسلام

المطروحة.الأساسية

الآن-فيالمجمعيعرضهاالحياةفي)الآخر(لمكانالرؤيةهذه

الدينيةانتماءاتهمتكنمهماالبشر،لجميعصالحةرؤيةكونهافي-ذاته

يساعدهاالكنيسةالمانأنأيضايرىالمجمعولكن،والسباسيةوالثقافية

بالآخر؟الإنسانعلاقةمعنىإلى)الغير-لة(إلىلرؤينهاالبلورةهذهعلى

والى،إلعهاينعميالتيالجماعاتانواعداخلوفي،الاخرينبالأفراد

خاصة.بشريشخصكلكرامة

بالآخرالعلاثةلخصفيماالفافماالفاتيحافيللمجمعخاصهمواقف

رؤيتهالمعاصر(العالمفي)الكنيسةنصفيعرضتدالمجمعكانإذا

الشخصيةالفرديةبأبعادهاالإنسانيةللعلاقاتاي،الانسانوعالمللأنسان

للعلامةالأساسيةالمبادئيرسيمما،الاجتماعيةالجماعيةوأبعادها

،الأخرىالنصوصبعضقيالتجسيدمنثوعاهذاوجدفقدبالأخر،

منالحركةأي)المسكونية(؟عنالنصأولها-:نصوصثلاثةوخاصة

المسبحيعلاقةعنالحديثيمثلالذي،المسيحيينبينالوحدةإعادةأجل
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غيربالدياناتالكنبسةعلاقةعنالنصثمالأخر.بالمسيحيالكاثوليكي

غيربالمؤمنعنالمسيحيالمؤمنعلاقةعنالحديثيمعلالذي،المسيحية

الدستورمنفقرةإلىأيضاالنظرالنصهذامعويجب،المسيحيين

الكنعسةعلاقةعنأيضاالمجمعيتكلمحيث؟الكنيسةعنالعقائدي

وأخيراالمسبحسن.بغيرعلاماتهاثمالكاثوليكغيربالمسيحيينالكاثوليكية

يجيبالذيالمكانعنالحديثعلىيحتريالذيالدينيةالحزيةعنالنص

.إنسانكلضميركرامةمنانطلاما،دينياختلافلكلنعطيهان

المسيح،السيدأعطاهالذيالمثلعلىتععمدالنصوصهذهكلإن

هذاولكن.الكنيسةتراثمنعناصروعلى،ال!قدسالكتابوعلى

الكاثوليكية،الكنيسةتعليمفيتجديداأيضاالتعليمهذايمثلأنيمنعلا

المعاصرعالمناظروتواقعفيللأنجيلالأمانةتتطلبهبماجديداووعيا

عميقا.نعذدا!الانتماءاتالفئاتالمتعدد

كانتبيئةفيبلمنها،نابعكيراجتماعيإطارفجالمسيحيةنشأت

أصبحتأنوبعد.للكنيسةمضطهدةبللهامعادبةالأحيانمنكثيرفي

كربفيانهيارهاوبعد،الرومانيةالامبراطوريةفيالأكلبيةدبنالمسيحية

مرتبطةغالباالكنيسةأصبحت،منهاكبيرةأجزاءتنصيروبعد،اوربة

للمجتمح؟العامالإطارطويلةلفترةالدينأصبحذلكعلىوبناء.بالدولة

الديني.بالاطارمرتبطةالحياةقطاعاتمعظموأصبحت

خادمةوالفلسفة،الفلسفةمنجزءأالعلومكانت،المثالسبيلوعلى

الدينيةالوحدةمنالخروجاصبحالأوضاعهذهمثلفي،اللاهوتعلم

يؤضلكانمئا؟الدولةلوحدةمفسداوانقساماالمجتمعترابطمنخروجا

الكاثوليكيغيرالمسيحيبلالمسيحي-غيرالدينيالآخرمنموقفإلى

بعضفيالسلبيالمومفهذاسكلوكانسلبيا.الغالبفيكانأيضا-

مننرعاالأحوالأحسنوفي،ذاتهالمجممعفيلوجودهرفضاالأحوال
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فيضالا(،اعتبارهركملوجودهالرفض)عدمأي؟السلبيالتسامح

معينة.حدودداخلالغالب

محاولةفيتكمنخدهةافضلأنيرونكانواالإطارهذامثلفي

نحو(مختلفةطائفةصاحبأواخردين)صاحبالدبنيالآخرتوجبه

إليها(.العودةو)1،ذاتها)الطائفة(والكنبسةذانهالدبنإلىالانضمام

الكنيسةإلىأوالمخعلفالدينإلىهذهبالطريقةينظرالمرءدامما

نظرةالدينيةالحزيةإلىالإنسانهداينظرأنيصعب،المختلفةوالطائفة

تظيرولا(،والضلال)الحقبينالعلاقةعنالقضيةتخرجلأإذ؟الجابية

حقوقإعطاءيمكنأساسأيفعلى.التناقضه!اتجاوزإمكانية

فيرومةباباواتمنبابااننفهمالمنطقهذامنوانطلاقااللضلال(؟

الحزبةاسمهاالعيالحمافه)نلكعلىيتكلمكانعشرالتاسعالقرن

الدبنية(.

وفي،المسيحبةالكنائسمعظمفيحدثتالعشرينالقرنخلال

بالأخر؟للاحعكاكجدبدةخبرات،أيضاالكاثوليكيةالكنيسة

ايضاالدينيالأخرذلكفيبماالآخر،هذاإلىجديدةبنظرةسمحمما

حعىبل،المسيحيالدينكيرينوصاحب،الكاثوليكيغير)المسيحي

مقركيرأدرئأ(الاأم،اللهلوجودمنكراملحداكانإنالمؤمنفيرالإنسان

للشخصمتعمقجدبداكتشافمعالتطورهداقيامنمنكر(.ولااللهبوجود

-مثلالإنسانيةالعلومولعبتوالمعفد،العجيبوعمقهفرادتهفيالبشري

والسينما-الأدبأيضاوالفنونوالفلسفة-النفسوعلمالاجتماععلم

متزايدشعورذلككلخلالمنتبلور.المسيرةهذهفيمهفادورا-خاصة

وتعلوالانسانعلىتسموعجيبةعميقةحقيقة)سز(،هوحيثمنبالإنسان

طويلةمسيرةخلالمنإلااكعشافهبمكنلامباشر،موضوعيادراككل

المحترمة.المصغيةالشخصبةالعلاقةخلالومنأبداتع!هيلا
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سزالضمير،حقيقةفيجديدبتعمقأيضأالمسيرةهذهسمحت

منالإنسانمومفموضعهوالذيالخلقيالضميرهذا،البشريالضمعر

المسؤ!ل.الحزالواعيالفريدالشخصقراروموضع،إنسانهوحبث

لكن،الحقيقةإدواكعلىبقدرتهالمخلوقاتسانرعنالانسانتميزإذن

العيئةالماالخارجيةالحقاتى)كيرالعميقةالحقيقةإلىالإنسانبصللا

وأتىالحز.الشخصيضميرهخلالمنإلا(الوضعيةالعلومتدرسها

اكتشافإلىاللاهوتعلمفيالمفكرينمنبعددالواقعبهذاالرعي

الدينية.الحرلةلمعنىجديد

وقلةبالحقيقةتساهلايعدلمالدينبةالحزيةفيبالحقالاعترافإن

الاعترافهذااصيحذلكعكسعلىبل،بهتمشكعدمأوللحقاحترام

الحقهذايسعغلألاشرط)علىالدينيةالحزيةفيبشركطسخصكلبحق

أشكالمنشكلابالآخر(ضررلإلصاقأوالمجتمعلتخريبحخة

والحق.للحقيقةالاحترام

وصلالذيالتطورإن:نقولاننستطيعالاعتباراتهذهأساسعلى

فيمسيرةصميمفيهوالعانيالفاتيكانيالمجمعإلىالكاثوليكيةبالكنيسة

المنطقإن:نقولأننستطيعالناحيةهذهومنالآخر.منالمومفداخل

منالمومفأي؟بالمسكونيةالخاصالنصفييظهرالذيهوذاته

ومسيحيينالكاثوليكبينالتيالشركةإبرازمع،الكاثوليككيرالمسيحيين

جعلالذيالمنطقوهر،كاملةغيرشركةكانتدران،كاثوليكغير

عملتميزالجابيةجديدةنظرةالمسيحيةغيرالدياناتإلىينظرالمجمع

للكنيسةسمحالذيأخيراوهو،أيضاالدياناتهذهإطارفياللهروح

للجابية.ميمةبكونهاالدبنيةالحريةتكتشفأنالكاثوليكية

منطقمفاتيحتظهرالتيالنصوصهذهعباراتبعضيل!فيماونذكر

.النصوصهذه
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الدينية:الحريةفيالبعان

الذيالمنطقفيبالاخرالعلاقةفيالأساسيالمفتاحإن،رايناكما

البشريالشخصكرامةهو،الثانيالفاتيكانيالمجمعنصوصعنهعبرت

كائناكونهفيتظهرالشخصوكرامةومعاله(.اللهصورة)علىالمخلوق

قادرةحزة،رادةمريداوكائنا،الحقيقةعنالبحثعلىقادراواعياعاقلا

هذهفتجد.متنوعةبشريةجماعاتمكؤنابالآخرينحفةعلاقاتعلى

يجدانمنالإنسانيتمكنبهالذيالخلقيالضميرنيممتهاالكرامة

هذاعلى.والعدلالحقيراهمابحسبحياتهيدئروأن،ويتبناهاالحقيقة

إقرارفيمتمئزانضأ(الدينيةالحزيةفي)البياننعتبرأننستطيعالأساس

بالآخر.الإنسانعلاقةمعنى

الإنسانطريقبكونهقدسيتهبلالضميركرامةالبيانهذامحورإن

بالمعنىالحقهويXIذاته)سبحانه(اللهنحوطريقهثمومن؟الحقنحو

للكلمة.والمطلقالكامل

فيالحقيقةعنيبحثانفيالانسانواجبالنصيقرأنبعد

المقذسالمجمعيعلن5:يقول،يجدهاعندمالهاأمينأيكونوأن،حياته

والحقيقة،ويلزمهالإنسانضميريتنا!لالمزدوجالواجبهذابأن

ووداعةبقوةالعقلإلىتنسابالتيالذاتيةبقوتهاالاتفرضلا

لدىتكونأنالحقيقةنحوالإنسانواجبيعطلبلذلك؟همتعادلتين

الدينيةالحزيةحقأنأيضاالمجمعويعلن5:الدينيةالحريةالإنسان

العقلويدركهاالإلهيالوحيبهاعلمكماالإنسانيالشخصكرامةأساس

للمجعمعالشرعيالنظامفيالدينيةحريتهفيالفردالإنسانفحق.ذاته

.مدئئاهحفايصبحبحيثبهئعترفانيجب

نأبماالانسانيةالكرامةوتقتضي5:الشخصكرامةهوذلكواساس

الفرديحملان،الحزةوا،رادةالعقللهسخصوكل،اشخاصالناس
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إلىأدبنا-التزاما-وملتزمونبطبيعتهممدفوعونفالبشر.شخصيةمسؤولية

وجب،أدركوهاومتى،الدينيةالحقيقةالمقدمةوفي،الحقيفةعنالبحث

.بمقتضاهاهحياتهمتسيرأنووجباععناقها،

بالاحنرامإلاالمجالهذافيالانسانكرامةعلىالحفاظبمكنولا

عنوبالابنعاد،الحقيقةإلىالوصولفيلخاعميتهالمشروطوكيرالكامل

الخاصة،وطي!عنهمك!فقبطريقالناسبهيفيلنالالتزامهذا5:إكراهكل

فحق.النفسيةالحزيةإلىبالإضافة،خارجيإكراهأيمنيصانوالمما

الخاصة،الشخصبىظروفعلىيسعندلاالدينيةالحريةفيالإنسان

منعلىحتىا"لحقفذأيسريلذا،ك!نسانطيعتهصميمعلىلانما

لهداعوانقمنوليس،واعتناقهاالحفيقةعنالبحثبعناءنفسهيقلقلا

.هعادلعامنظامهناكمادامالحق

الواجبفهذا،الإنسانعلىواجباالحقيقةعنالبحثكانإن

عنالبحثان"...:الحفيقةإلىالرصولفيالانسانخاصيةينامضلا

ومعناه،!الاجتماعيةالإنسانيةالشخصطبيعةمعيتوافقأنينبغيالحقيقة

الرأيوتبادل،والعربيةالتعليمأيالثفافةتعينه،حزاالبحثهذايكونأن

هذافيالنعاونفيكون،اكتشفهماالحقيقةإلىوصلمنفيعرضوالحوار،

يجوزفلا....5.هباقعناعاعتناقهايجبالحقيقةدضحتإذاحتى،المجال

القياممنيمنعأنأيضايجوزولا،ضميرهيخالفماعلىالإنسانيكرهأن

..الدينيةشؤونهيمسميماخاصوبنوعضميرهعليهيمليبما

للممارسةالشخصبمالباطنيالطابعببنالجمعاحترامهناديجب

صميمهافيالدينوممارسة5واحد:انفيالاجتماعيوطابعهاالدينية

الانسانبهايقوم،حزةاختياريةباطنيةأفعالعلىشيءكلمبلترتكز

نأبشربةسلطةأيةتملكلاالأفعالهذهومثل،مباسرةباللهليتصل

عنيعئرأنالاجتماعيةالإنسانطي!عةسطلبكذلكتمنعها.أنأرتفرضها
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معالرأيويتبادل،خارجيةمظاهرفيوالدينيةالباطنيةالأعمالهذه

هذهمنالإنسانمنعم!ن.جماعيةصورةفيدبنهويمارصالاخربن

النظامأقامهالذيلحقهوانتقاصللفرد،إهانةهو،الحزةالممارسة

يمسلاللمجتمعالعادلالعامالنظامأنطالماالبشر،لكلالإلهي

نأالزمنيالعامالصالحتستهدفالتيالمدنيةالسلطاتفعلىبسوء...

بمنعلنفسهاسمحتوإذا،تصونهوأنالدينيةالحياةحقللمواطنينتعرف

حدودتعدتتكونف!نهامنهاخاصنوعبفرضأ!،الدينيةالممارسة

.هصلاحيتها

بعضأوالدينيةحياتهالإنسانيعيشأنأيضاالحقهذاويحتوي

كلمنوالحمايةالحزية5:السبيلهذافييكونهاجماعاتفيجوانبها

ذاتهابالصورةتكفلاأنيجببالأفرادالخاصةالدينيةالشؤونفيإكراه

نفسه،الدينكطسعة،الاجتماعيةالإنسانفطييعة،الجماعاتمارستهاإذا

حقمنف!نالعادلالعامالنظاميصمقلموطالما.جماعيةمشاركةتنطلب

الأسمى،الكاثننعظيممنتمكنهاالتيبالحمايةالعمتعالجماعاتهذه

ممارستهمفيأعضاءهالتعين؟علنيةمظاهرفي،الخاصةلمبادنهاوفقا

الدبنيةوللجماعات-....الدينيةبمعتقداتهاالخاصةالحياةلحياتهمالعملية

بالكنابة،أوبالقولعلناتعليمهارمنمعتقداتهانثرمنتمنعالافيالحق

الاكراهبطابعيتسمسلوكإلىتلجأألاينبغيالجماعاتهدهأنغير

تنقصهاللأقناعشريفةغيروسائلتعخذوألا،معتقدهامنتنشرفيما

هيفهذه،المعرفةوطرقالثقاقةتنقصهممنمعوبخاصة،الاستقامة

.هالآخرينوحقذاتهحفهاتجرحتصرفات

على.يجب:التفرقةأنراعجميعتجنبضرورةهذامنينبع

منوهي؟الشرعيةالمساواةتمسألاعلىتسهرأنالمدنيةالسلطات

ثمومن،القانونتجاهالمواطنينكلبين،للمجتمعالعامالصالحصميم
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مذهبأياععناقالمواطنينعلىتفرضأنالعامةللسلطاتيجوزلا

وأ،أخرىبوسائلأوصورةأيفيالقوةتهديدتحتدينهمنبذاوديني

.همنهاالخروجاودينيةجماعةأيةإلىالانضماممنمردأيتمنعأن

إطارداخلالدينيةالحزيةمنالحدهذادائمايمارسأنيجب

حريةأيممارسة5:البشر-دةالجماعةوعنالاخرعنالانسانمسؤولية

المبداوهذا،والمجتمعالفردتجاهالمسؤوليةمبدأتتضمنانينبغي

والواجباتالغيرحقوقمراعاةاجتماعيةهيئةأوإنسانكليلزمالأدبي

تجاهالأنسانيةالعدالةروحتسودانويجب.العاموالصالحالاخريننحو

نحوإساءةكلمنالمجتمعالعامةالسلطاتتحميانويجب،هالجميع

منتنبععادلةقوانينهذا.وفقوكل،الدينيةالحريةستارتحتالآخر

فيالكاملةللحريةالعامةوالقاعدة5.الموضوعيالأدبيالخلقيالنظام

التيالإنسانحريةمنممكنقدربأقصىيععرفبأنتفضيالمجتمع

.هالضروريوبالقدرالضرورةعندإلاتقدرلا

لتكوينالفرصةالدينيةالحريةممارسةعلىالتنشئةفيالمجمعويرى

مرتبطةهيوكيف)الحزية(،كلمةمعنىهومايعرفوناشخاص

-فيهمأسخاصإعدادعلىويحئهم+....:الجميععنبالمسؤولية

علىويحرصونالشرعيةللسلطةالطاعةيقذرون-الأدبيللنظاماحترامهم

الأمورالحقبقة-نورخلال-منيقذرونأشخاص،الأصيلةالحزدة

،وعدلحقهوماكلإلىوشععون،المسؤوليةبروحوشملكون،بانفسهم

أهدافهاومنالدينيةالحريةئمارفمن.الآخرينمعمنهمبركبةويتعاونون

علىبالمسؤوليةاعظمإحساسفي،ليعملواللناسعوناتكونأنإذن

.هالاجعماعيةالحياةخضمفيواجباتهمأداء

دائماتتجاوبلمالتاريخخلالالكنيسةحياةأنأيضاالمجمعيعترف

بهذه)المقصوداللهشعبحياةفياحياناوجدقدانهمع5:المبادئهذهمع
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فيأساليب،البشريالتاريختقلباتوخلالالأرضعلى(الكنيسةالعبارة

ذلكبركمالكنيسةأنإلا.تخالفهبلالإنجيلوروحدانماتعفقلاالسلوك

.هكرهأالايمانعلىئكرهلاالانسانأنتعفمدائماتفعألأ

وأسهمت،البشريالذهنفيطويلاالإنجيلخبرةعملت"وهكذا

نموفيساهمتكماالعصور،خلالالانسانيةالكرامةمفاهيمتعميقفي

بعيداحياتهطوالالانسانيصانانيجبالدينيةالأمورفيبأنهالاتتناع

.هبشريضغطأيعن

اساسياعنصراالدينيةالحزيةبحقالثانيالفاتيكانيالمجمعأقرهكذا

انعماءاتهنكنمهما،بكرامتهالاعترافوفيإنسانلكلالاحترامفي

إعلاناأعضائهاولكلالكنيسةضميرلفحصأيضامقياسابل،واقعناعاته

الجماعيةحياتهوفيالخالصالشخصيضميرهفيإنسانكللقدسية

أبضا.

المسيحية:غيرالدياناتأصحابإلىالنظرة

فيبالحقالإقرارإلىوصلقدالثانيالفاتيكانيالمجمعكانإن

تسامحمجرد-وليستالجابيةقيمةالدينيةالحريةهذهبكونالدينيةالحرية

نأحيثمن،ضميرهوقدسيةالبشريالشخصمةIBSأساسها-وتساهل

منفليس،والحقالحقيقةإلىللوصولللأنسانالوحيدالباب0هوالضمبر

إلىوبناءةالجابيةنظرةإلىايضايصلجعلهذاتهالمنطقأنالغريب

ذاتهالأنفي.الدينيتاريخهمخلالإليهاالبشروصلالتيالأقعناعات

الدياناتأصحاببينالاحتكاكمنالمزيدالعشرونالقرنعرف

جعلمما،السابقةالقر!نكلفيمثيللهيكنلمماالمخعلفة،

هذهوسطفياللهقصدعنيتساءلونخاصةوالكاثوليكعامةالمسيحيين

الدينية.التعددية
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للمجمعالسابقالزمنفيوصلتقدالكاثوليكيةالكنيسةكانت

الكاثوليكوغيرالمسيحيينكيرأنالإيمانيالاقتناعإلىالثانيالفاتيكاني

كانواإن،يخلصواأن-الله-بنعمةيقد!وونالصالحةالدياناتاصحاب

)تعالى(ومحبتهاللهنعمةمعوتجاوبواضميرهمنداءاتنحومخلصين

علىيحعويالأمربدءفيالاقتناعهذايكنلمولكن.حياتهمفيالفعالة

الدياناتتلككأنالأمروكان.مسيحيةكيردياناتإلىللجابيةنظره

النجاةإلى!صلإنالشخصذلكوكانإيجابيدورايتلعبلا

حتىو)1دينإلىانتمانهعنالنظربغضذلكإلىوصل،والخلاص

(.الدينذلكإلىانتمائهمنبالرغم

اللهروحأنالكاثوليكيةالكنيسةترىالثانيالفاتيكاننالمجمعفي

قدالبشرجميعويخلصينجوأنويريد،القلوبجميعفييفعلالذي

بعضيبرزأنالمجمعأرادولذلك؟الدياناتهذهإطارخلالمنيعمل

فيهايوجدحيث،البثاءةالعناصرمنالدياناتتلكفيموجودهوما

يقولولذلك.الكنيسةفيموجودهوماوبينبينهامشتركهوماأيضا

بعد(،المسيحيةغيربالدياناتالكنيسةعلامةعن)التصريحفيالمجمع

جميعبينالعلاقاتالحديثالعصرفيكثيرازادتكيفيلاحظأن

الوحدةأواصرتعزيزإلىالراميةرسالعهافيالكنيسةأنيعلن،الشعوب

المشعركةالروابطعنبدء،ذيبادئتبحث؟والشعوبالبشرلينوالمحبة

فالشعوب.المشتركمصيرهممعأيحيواأنإلىتدفعهمالتيالناسبين

تتجه،كلهاالأرض!جهالثهأصكنهاواحد،أصلهاواحدةجماعةكلها

لطفهوباياتبعنايةالكليشملالذي)الله(،هيقصوىواحدةكايةنحو

العيالمقدسةالمدبنةفيالمختارونيجتمعحتى،الخلاصوتدابير

جميعا.الشعوبتسلكنررهوفي،اللهمجديضيئها

تاريخفيالدياناتظاهرةجوانببعضالعصريحيعرضأنبعد

ومقدسحقهومماشيتاتنبذلاالكاثوليكيةالكنيسةان5:يقولالبشرلة
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والععاليم،والحياةالعملمبادئتقدرصادقوباحترام،الدباناتهذهفي

لىان،الناسجميعتنيرالتيالحقيقةشعاعمنقبساتحملالتيتلك

.هالدياناتهذهوتعلمهبهتقولمامعكئيرةأمورفياخعلفت

واجبيراهماوالاحترامالنقدبرهذابناقضلاالمجمعإلىوبالنسبة

قائلأ:الضروريينالمومفينبينالجمعايضاويريد،والبشارةالشهادة

والأدبيةالروحيةالقيمقبولعلىأبناءهاتحرضذلكأجل"من

والمحانظة.الأخرىالدياناتأتباعلدىتوجدالتيوالثقافيةوالاجتماعية

الشهادةمع،ومحبةفطنةبكلوالنعاونبالحوارذلكلىانمائها،عليها

المسعحية.والحياةل!بمان

لكلوحساساصعباموضوعأنلمسالأخيرالجانبهذاخلال!من

بصفةيصحمما،أجمعينللبشررسالةأعطاهااللهأنترىالتيالدبانات

الصحيحالجمعكيفيةوهوألا؟والإسلامالمسيحيةمنلكلخاصة

الديانةكيرلدياناتوالتقديرالاحترامواجببينوالشفافوالصادق

الخاصة.بشراهاداعلانالشهادةواجبوبينالخاصة

فيأي؟معاالمسألةهذه)تعالى(باللأالمؤمنونيواجهأنالمهممن

كليعيشكيفذلك.فيمناذاته)تعالى(اللهيطلبهعفامشعركبحث

فييدخلأنودون،ضميرهخلالإليهيصوكهاكمادثهأمانتهمناواحد

نأدونذاتهالآنوفي،الأخرىالدياناتمنإخوانهمعونزاعمنامشة

المفارفةلهذهحقيقيحلالجاديمكنلاله.)تعالى(اللهرسالةيخون

بل،بينناالثالثالطرف)تعالى(اللهحقأنجعلعندماالاوالمعضلة

الدينيةحياتناوالذي،جميعالناالأساسيوالمرجعالأولالطرف

(.وتعالى)سبحانهلىاليهمنهوالايمانية

خاصةعلاقةلهمااللتينللديانتينخاضاانتباهاأيضاالتصريحيكرس

يعرضأنوقبل،اليهوديوالدينالإسلاميالدينوهماألا؟بالمسيحية
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قائلا:موقفهعنويعئر،الاسلامنييراهاالتيوالقيمالعناصراهم

الحيئالأحد،اللهيعبدونالدينالمسلمينإدىبتقديرالكنيسةلنظر

.هالناسكفمالذيوالأرضالسماواتفاطرالقدير،الرحمن،القيوم

نصوصأهئممنبعداخرنصفيقالهبماأيضاالمجمعيلتحقهذاوفي

علىتكلمعندما(،الكنيسةفيالعقاثدي)الدستوروهوألا؟المجمع

وتدبير5:قالوحيث،الأخرىالدياناتوأصحابالكنيسةبينالعلاقة

،المسلمونطليعتهموفي،بالخالقيعترفونال!ينايضايشملالخلاع!ى

الأوحد،الإلهمعناويعبدون،إبراهيمب!يمانتمشكهميعلنونالذين

الذين5000والعبارة.هالأخيراليومفيالبشرسيدينالذي،الرحيم

الإقرارضمنئايعني،جداقويةعبارةأراهاالأوحد....الألهمعنايعبدون

ومسلمين--مسيحيينأنفسنانعدأنلنايسمحمضا،اللهأماممعانكونأن

يفصلنا؟أأنيقدرمن،اللهيجمعناوحيث(.اللهأمام)إخوة

منقليلغير!عدعرفالتاريخانبصددهكناالديالتصريحيذكر

الىالجميعيدعوولكئه،والمسلمينالمسيحيينبينوالتوتراتالنزاعات

بينهم،فيماللتفاهمسبيلا،صادقباجتهاد،يجعلوا"وأن،ذلكنجاوز

العدالةوتعزيزحمايةعلى،الناسجميعاجلمن،يتماسكواوان

نأأيضاهناالنصويبرز.هوالحزيةوالسلامالأدبيةوالقيمالاجتماعية

الجميع.أجلمنولكنهاخرطرفضدليسوالتعاونالتفاهمهذا

والرابطالبشرجميعبينالشاملةالأخوةإلىالنصختاميرجعلذلك

للقديسبكلمةمذكرا،باللهوالعلامةبالناسالعلاقةبينالذيالأساسي

4/8(؟)ايوهاللهيعرتلاف!نهيحمثلا.من:الأولىرسالتهنييوحنا

،كانأساسايعلىالبشربينالتفرقةانواعلجميعالاستنكاربعنيمما

جميعفيالأمر،اخرفيإخوتنابكوثهمالجميعإلىالنظرةعلىويحزض

واحد.آخر،إنسانكلمعالإنسانعلامةمفتاحالاختلافأنواع
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المسحونمة8والحرحةالحاثوليحيةيضرالحنائسإدالنطره

الاخرالمسمحي

مهمةخطوةالثانيالفاتيكانيالمجمعفيالكاثوليكيةللكنيسةكان)ن

-خطرةمعهاوالمعاملةالمسيحيةغيرالدياناتنحوالنظرةفيجدا

فيخاصةجاذا،!النزاماكبيراجهدايقعضيزالماالفعليتحقيفها

المسيحيمعالعلاتةفيجداكبيرةخطوةذاتهللمجمعف!نأيامنا-

نألتلاميذهأرادالمسيحكانإن.الكاثوليكغيرالمسيحيينمعالآخر،

العظمىالعثرةالكنيسةفيالانقساميمثلفبذلك؟واحدابأجمعهميكونوا

الانقساماتهذهانالمعروفومن.المسيحلتلاميذالكببروالنحدي

ولكنها،نظريةعقائدبةتعليميةخلافاتفيتثحصرلموغربا()شرتأ

مختلفة.بأشكالدينيةحروبإلىبل،والعنفالشدةمنكثيرالىوصلت

كيفيشعرونالمسيحيينمنمتزايدعددأخذالعشرينالقرنأوائلمنذ

لشهادةععرةتمعلوكيف،للمسيحالجليةالارادةالانقساماتهذهتنامض

علىالمطلوبةالوحدةإعادةفييفكرونالكلكانالفعرةتلكمبل.الكنيسة

واحد:بكلالخاصةوالطاثفةالكنيسةإلىالاخرينعودةمجردأنها

بهذاتتسمكانتالوحدةأجلمنالصلاةحتىكنيستنا(.إلى)العودة

سمحماهوالمطلقةومرجعيتهاللهمحوريةعلىالتركيزكانوهنا.التناقض

جميعأيصقونفأخذواالمأرق.هذامنوالخر!جالتناتضهذابتجاوز

واحدكلمحافظةمعهو.يريدهاالعيوبالطرقالرفييريدهاالعيللوحدة

إعادةخدمةأصبحت،للمسيحلأمانتهضرورئاضميرهفييراهماعلى

الموقفهذامنانطلاقا.ذاتهالرفيومقصدهاصنيعهامسيرةالوحدة

المعاملة،فيوطرتهاسلوبهوعلىالرفيعلىالتركيزهوالديالأساسي

فيوسركائهمالمسيحفيعلىينفتحونالمسبحبينمنكعيربدأ

وعناعرالانقسامعلىالتوكيزمنفبدلا.المسيحيالإيمانأساسيات
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الآخرين،إلىالانعباهعلىالمسيحسنمعظمالآنيركز،المتبادلالفصل

كانتدان،المسيحتلاميذجميعبينالمسيحفيالحقيقيةالشركةوعلى

يوحنا،الراحلرومةباباأنللنظرالملفتومن.كاملةفيرالشركةهده

حركة،المسكونيةالحركةلموضوعكزسهاالتيالرسالةفي،الثانيبولس

هذهاهميةعلىكثيراركزأ(AAA)المسيحيينجميعبينالوحدةاعادة

هيالموجودةالشركةهذهإن.كاملةغيركانتهـانالموجودةالشركة

مضيةمجردليستالوحدةيجعلمفا،فعليةووحدةموجودترابط

منلىالموجودةوالثركةالوحدةهيالمنشودةالمقصودةالوحدة.مستقبلية

اكممالها.إلىلتصلننموالتيالأن

يريدهاالتيالوحدةأجلمنالعملثنشدالتيالحركةهذه)ن

الكنيسةإلى)إشارة(المسكونية)الحركةبعبارةمعروفةهي،المسبح

لذلككفها(.المسكونةفيرئابالمسيحالمؤم!نينجميعالشاملةالجامعة

ب)القرارمعروفهوالموضوعبهذاالخاصالثافيالفاتيكانيالمجمعنعق

توجيهاتعنعبارةالنصوهذا(.المسكونيةالحركةفيالمجمعي

هذهوليخدموا،فعالةملتزمةمشاركةالحركةهذهفيليشاركواللكاثوليك

الله.دارادةك!وافقالعيالخدمةالمسبرة

حياةفياللهروحعملمننابعةالحركةهدهانالمجمعيرى

دان.والتواضعالتوبةخلالمنالتجاوبالمؤمنمنبطلبإذ؟الكنيسة

كان،المسيحيةغيربالدياناتالعلاقاتفيذلكأبرزقدالمجمعكان

علىكاثوليككيرمسيحيينب!خوةالعلاقاتفيالمجمعيركزأنبالأحرى

الكاثوليكية.الكنيسةوفيبينهممثتركهوماكل

منأشخاصباخطاءأصلانشأتالانفساماتأنالمجمعيعترف

قديكرنرنرتماالكاثوليكيةالكنيسةأبناءف!نثئمومناخر،أوطرف

الانقساماتهذهانالمجمعويؤكدالماساة.هذهفيالتسببفيساهموا
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المسزوليةمنليستتوجد،ألاالمفروضمنوكاناللهإرادةتخالفالعي

العصرهدافيالمولوديناتهاميمكنفلا،الحاليةبالأجيالالخاصة

مومفاتخاذ-الجميعمعالعلاماتفي-فيجب.الانقسامبخطيئة

)مسيحيبن(؟اسمبحقيحملونأنهمالقرارويقر.ومحبةأخوكطاحترام

وشترف(.الربفي"خوة؟بحقالكائولبكمةالكنيسةأبناءيعدهمثمومن

ميللشركةالطربق)نفنحوالتيعندهمالموجودةالروحيةبالخيراتالفرار

ع(.الخلا

تبذلالتي"الجهودعلىالقراريركزالمسكونيةللحركةتعريفهفي

العدالةناحية-منتلائملاالتيوالأفعالوالظنونالألفاظلانتفاء

العلاماتنعقيدإلىتؤديوالتيالمنفصلينالاخوةحالة-والحقيقة

مظلعرنخبراءبهيفومالذي.الحوارذلكإلىوبضاف.همعهمالمتبادلة

أولكنائسالتابعبنالمسيحيينبينينيةبروحمنظمةاجتماعاتفي

أصخ،معرفةإلىالجميعيصلالحوارهذاوبفضل.....مختلفةلطوائف

يفتحمما،"قدرهاحقجماعةلكلالخاصةوالحباةالنعليمويقدرون

الوحدهةاجلمنمشتركةبصلوات"للقيامللقاءاتبل،للتعاونالمجال

التجدبدباعمالوملائممتواصلبجهد"ليقومواالأساسهوبدورهدهذا

يخطوا"انالكاثوليكيةالكنيسةمؤمنيمنالقراريطلببل".والإصلاح

لهمينبغيكما500000،5الكاثوليكيغيرنحعوأ=نحوهمالأولىالخطوات

داخلوتجديدهإنجازهيجبماكلواننباهب!خلاصيراعواأنخصوصا

.+ذاتهاالكاثوليكيةالأسرة

والمحبة،والحريةالوحدةبينالجمعإلىهكذايصلواأنالقرارويأمل

...الكنيسةفيالجميععلىيجب،الضروريةالأهورفيالوحدةحفظومع"

للحياةالمختلفةبالأسكاليتعلقفيمااللازمةالحريةعلىيحافظواأن

.هشيءكلفيالمحبةواجبمراعاةمع...والنظاميةالروحية
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التجديدهيالوحدةإلىالسبيلفيالرئيسيةالوساثلأنالقرارويرى

ثم،هلرسالتهاالمتزايدالوفاءعلىجوهريا"يقومالذيالكنيسةلحياة

منلأنهوذلك.داخليةتوبةدونحقيقيةمسكونيةحركةلا5:القلبتوبة

للمحبةالمطلقالاخعياريالفيضومنالذاتإنكارومنالروحتجدد

الروحمننلتمسأنعلينايجبولذا.الوحدةفيالركبةوتنضجتبدأ

الخدمةتأديةفيوالوداعةوالتواضعالصادقالعجزدنعمةالقدس

منالاستغفارالموقفهذايطلبكما..الأخريننحوالأخويوالسخاء

.الاخوة

مع،الحباةوقداسةهذاالقلوبتجدد.إنذ:الأساسهذاوعلى

روحتعنبرأنيجب،المسيحيينوحدةاجلمنوالخاصةالعامةالصلوات

المسكونيةالحركةبحقتسميعهاوبمكن6باكملهاالمسكونبةالحركة

يجدانيمكنلاالسعيهذامثلأنتماماواعالمجمعإن.هالروحية

يفرقأنيقدرالإنسانإن.وحدهباللهإلاالأمرآخرفيالتوفيق

حقة.وحدةوفي،قصدهبحسبالناسيجمعأنيقدروحدهالثه،ويفصل

تعئرالمسيحيينوحدةإعادةنحوبالسعيالخاصةالرؤيةأننلاحظ

لعلاقةتضورهقمةعنتعبروبذلك،المجمعمنظورفيالوحدةفمةعن

فييعيشأنالإنسانيقدرانفي)حلمه(وعن،الإنسانباخيهالإنسان

الجماعية؟للحياةخبراتهجميعوفي-والجماعية-الفرديةبالاخرعلاقاته

علىبلالتميزتلغيلاالوحدةحيثالتميز(،في)الوحدةيعيشان

يحقفها.بلالوحدةيلغيلاوالعميز،وتمكنهتؤسسهالعكس

الأربعالوثائقسيماولا،المختلفةنصوصهبينالتكاملخلالمن

الكنيسةرأتكيفالثانيالفاتيكانيالمجمعيعرض،عليهاركزناالتي

العلاقة،العشرينالقرنفيتمعيلها-مستوىاعلى-علىالكاثوليكية

الاعتمادكلتعتمدوالتيلذاتهالانسانمنتحقيتياعمقهيالتيبالاخر
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محبةذاتهفيهوالذيونعالى(،)سبحانهباللهعلاقتهعلىرأيها--في

والمحبة،محبةكونهاعلىبالاخرالحقةالعلاقاتلكلومصدروأساس

المرت.قواتجميعومنالمرتمنأقوىوحدها

إلىالتوحيدبةالدياناتنظرةإلىمقارنةرؤيةنقدمأنأردناإن

عنبدثيخلالمنالمقارنةهذهمثلتتحققألاينبغيبالأخر،العلاقات

التكاملعنبالبحثبالأحرىبل،الدياناتهذهبينالموجودالتعارض

هذهتكونلابحيث،الدياناتبعلكالخاصةالرؤىتلكبينالذي

ومناقشة(،أحسنهي)بالتيتجادلاتكونبل%وتضاتنازعاالمقارنة

بينقويةصادمةمخلصةعلاقاتتحقيقفيوسبافاخير،هوفيماروحية

الاحتراممع،والسلامبينهموالوحدةالبشربينالجمعفيالدياناتهذه

السلاميسودهبشريمجتمعبناءسيلفي،بينهاوالاختلافللتميزالكامل

.السلامرثعلىالمعتمدالحق
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الأضرهفهوم

الأرتوذكسيلاالمصريلاالمسيحيلاصؤ

)ا(تمهيد4

وجدلية:ثرطيةعلاقةوالآخر:الذات)أ-1(

المستويينعلى،المركبةالعلاماتمنوالأخرالذاتبينالعلاقة

هذهثراءكانمهما،حدودهاتنجاوزلمالتيفالذات،والحضاريالفردي

تغبرانإلىماشةكيانيةحاجةفيتظل،خبراتمنحملتومهماالذات

لموخبرةثراءيحملقدالآخرأناحتماليةمنافطلاقاالحدودهذه

الوجودفيالذاتاستمراردمان،جهةهنالذاتتدركهالاقداو،تعرفها

بالتفاعلوخبرةغنىمنالذاتهذهلدىمااختبارعلىكبيرحدإلىيععمد

والآخر-.أخرىجهةمنالاخرلدىلمابالاكتشاف-الأقل-علىأو

-والذاتللأدراك.تحتاجمنطقةويظل،للذاتمغايرهو-التعريفبحكم

نفسها،اكتشافتعيدإنمااكتشافا-الآخرإلىخروجهاعمليةفي

الأخر.بوجودإلا)ذاتا(تكونأنيمكنلاوالذاتإدراكها.فيتبدأوربما

والآخر،الذاتبينواحدانيفي)جدلية(و)شرطية(علامةهناك؟إذن

منالذاتلتحزرسرطأالآخريصبححيثالععقيد،نيكايةالعلاقةوهذه

تحملثمومن؟أصلاففسهاترىلاوربما،نفسهاإلاترىلاعمياء()ذاتية

نفسهالوقتوفي.العلاقةفيالشرطيالبعديكمنوهنا،لصيرورتهانهاية
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1122.صمصمرمس
ب!دراكالتجدديعنيإنماالأخرإلىوالخروجحدودهامنالذاتتحررف!ن

يعنيبما؟اتاللىلدىالضعفنقاطتعنيالتيالاخرلدىالقوىنقاط

هذا.الحالبطبيعةصحيحوالعكس،العلاقةفيالجدليالبعدتحقق

يشكلهاالتيالتجهيزسابقةالرؤىأوالنمطيةالصورتصحيحإلىبالإضافة

بعضا.بعضهماعنوالآخر--الذاتالطرفينمنطرفكل

وللمعالجاتوالأخر(،)الذاتبعنالعلامةهذهلطبيعةالقارئإن

كلأم،نفسيةأمفنيةأمفلسفيةأمكانتئنيةنناولعها،التيالمختلفة

فهميمكنفلا،المفهومينبينالوثيقالارتباطمدىيجدسوف،ذلك

)1(المتنوعةالمعالجاتتؤكدنفسهالومتوفيالأخر.كيرمنأحدهما

والنفسيوالفنيوالفلسفيالدينيبينوالتقاطعالتداخلمدىللمفهومين

الانسانيةفالذات.القدممنذمحوريةقضية!انها،والحضاريوالأدبي

معبالتفاعلإلاتحققلا)الفعل(و)الوعي(منكلمستوىعلى

)فعلوتحقق(صادق)وعيتبلورالعفاعلهذابضمنحيث2(؟الأخز

هدمر()فعلأو(كاذب)ومحيأسيرةتبقىفلا؟الذاتإلىبالنسبةخلأق(

نفسها.الاترىلالأنها

ا،رثوذكسيةالمسيحبةوالرؤيةعامةبصفةالمصربةالخبرةولعل

ساهمتحيث؟بالاقترابجدبرةبالآخر،يتعلقفعماخاصةبصفةالقبطية

المركبونعميقتأصيلفيالواصع-الحضاري-بالمعنىالمصريةالحالة

مصلةمسبحيةرؤيةتبلورتنفسهالومتوفي.المتنوعالمععددالحضاري

ني:المراجعاتهذهعلىالاطلاعبمكن)1(

ng with the other, Oslo: Univ. ofمح!شه)A Leirvik,.O Knowing byOnesel)

2002.,Oslo

,B)Giddens,.A Modernity And Self- Identity, California: StanfordUniv)
1991.,Press

(Y)الشبابأسمفية)2(،الثقافيةالننميةكورص،والوعيالمسيحية،مرفىسمير،

فبرابر

http://kotob.has.it



123اكلرثونحمميةالمصركةالسيحمة؟*خرمفهوم

الدينيةالمصادرهنكلمن(المركبآ)الاسنلهافيتجلتأرثوذكسبة

-اخرىأو-بدرجةمورسفينمرلعشكيلالمصريةوالخبرةالمسيحية

بينالجمعفيفي(نمو-)خبرةانهابالآخر.يتعلقفبماالواقعأرضعلى

)الممارسةوبين(إبستمولوجي)معرفيلمو،انطولوجي()وجوديلمهوما

لحظاتفيالأقلعلى،المصر-لةالحالةسهدتحعث(؟النظريةوالرؤى

النموفي(.-)الخبرةلهذهتجسيدا،النهوض

الأخر:استيعابعلىوالقدوةالحضا!بةمصرخم!و!ية)أ-2(

دائما:فمصر،الحضارةمبداإلىجذورهتعودتاريخمصرتاريخ

موسى،العزبمحمدبحسب)!(،هالتاريخكتبفيالأولالفصل"هي

الانساننعلمحيث،النيلواديأرضعلىأقعمللحضارةالأولفالمسرح

رض)1الأرضهذهشهدتالعصورمدىوعلىوالتفكير.والكعابةالزراعة

وسماتملاهحمنهاحلفةكلتحمل،متعاقبةتارشغيةحلفات(النبلوادكط

مصرياحضاريأ)مركبابلورالذيالأمر،تناقضدونمن،منهاكلاتميز

حضارية،مكرناتمنلديهبماثويعنصركلحيثالعناصر(،متعدد

(.والتنوع)الوحدةانها

عواملنعاجهمادانما،فراغمنتأتيالم(والتنوع)الوحدةأنبعد

المصريالتاريخفبات،ببعضبعضهاالحلقاتهذهربطدعمتحضارية

محمدالجلبلالعالمأسماهماببنتفاعلانعكسالحلقاتممتدةسلسلة

مصرعبقريةإنهامصر،تاريخفيوالعغيير()2()الاستمراريةكربالشفيق

النواةخلالمنمعهوالعكاعلالجديداستيعابعلىالقدرةحيث،الحقيقية

والنثر،للدراصاتالعرببةالمرمسةمصر،ناريخوحدة،مرسىالعزبمحمد)1(

.هص،7291،ي!روت

النهضةمكتبة،القوميالارشاددزارةمصر،تكوين،فربالثفيقمحمد)2(

.11ص،5791،القاهرة،المص!
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-41-!ا 1_vمرثس
التيالحضا!بةالمقرماثمنكثيراتحملالتيالمصريةللثفافةالأساسبة

المصرير"1(،)هبةهيالعيمصربخصوصيةالأوك-المقام-فينرتبط

باستمراريةالمصريالشعبتشبيهبتمأنغريئافليسولذا؟كربالبحسب

نأإلا،السنينفا3منذنفسهالمجرىيشقمديماليلأن"فكما.النيل

فيهاوالحياة،انقطاعبلاقائمةعريقةمصركدلك،ومنجددةجاريةمياهه

والتماسك،العرقيوالتجانسالنهر،5:بفضل)2(؟!منجددةمستمرة

يلفتالمقامهذاوفيإلخ.")3(..والجغرافية،المحكومينبينالقاعدي

نأإلىمصر(،لا!يخ)وحدالمهممرجعهفيالنظرموسىالعزبمحمد

مختلفجفعحاصللاضزبحاصل5هماالمصرفيوالإنسانمصر

مرجعهفيصالحرشديأحمدويقول"4(.هوالأديانوالعقافاتالحضارات

الشارعرجلإنبقولأنللبعضيحلوقد5:(الشعبي)الأدبالعمدة

فهو،بعضفوقبعضهاتنركبمدنياتمنطبقاتعنعبارةالمصري

هذا،إفريقيأاومبطياالفيتهالطبفةتلكرفعتف!ذا،ظاهرهميمصري

عربياالمصريكانحيثإلىالانتكاسأوالرجوعيسنطيعأنهمؤداهالرأي

موميةسخصيةأيةشأن-شأنهاالمصريةالشخصيةإنفرعونيا،أوتبطياأو

تستطيعلاوتاريخياجدليا،تركيبامركبامريجااليومأصبحتقد-أخرى

)5(.هبعضهاتسلخاومنهاعناصرتسحقأنقوة

.اص،السابقالمرجع،غربالشفيقمحمد)1(

14.ص،صابقمرجع8موسالعزبمحمد)2(

زيدأبووعلامصطفىئةنا:في،المواطنةماعدةعلىالحوار،مرمسسمير)3(

علىفينمافيمراءة:الحضاراتحوارخبراتمنندوةأعمال)محرر(،

جامعة،الحضاراتحواربرنامج،والمصريوالاتليميالعالميالصعيد

.524ص،3002،الفاهرة

14.ص،سابقمرجع،موصىالعزبمحمد)4(

،30791،ط،المصريةالنهضةمكعبة،الثعبيالأدب،صالحرضدىأحمد)5(

76.صر،
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125الأرثوفحسيةا!ةالمسحية9*خرمف!م

المقابلهيالتيمصرمئزتالعتي(الحضارية)الوحدةأننجدسبقمما

مصرياإنعاجهوتعيدوتتمثلهالتنوعتهضمأناستطاعتالعيهي،للمصرية

هذهتتعطلولاوالتغيير،الاستمراريةكانتوهكذا،بجرهرهالاخلالدون

الحضاريالمركب-لدينا-تعنيالتيالمصريةتعطلتإذاإلاالديناميكية

الضعق.)الشوفعني(المعنىمتجاوزينالعناصر)1(،متعدد

قدللامشيعابالمصريةالحضاريةالقدرةنجدسبقماضوءفي

بلساكنةالهولةتصبحفلايتجدد،أنالحضاريللمركبأتاحت

جهةمنالتكوبنمركبةالحضاريةالذاتتصبحكذلك،جهةمنيناميكية

منإليهاوفدماتسعقبلأناستطاعتقدالخصوصيةهذهولعل.اخرى

رؤيةفتنتج،قبلمنأوضحناكما،مميزةخبرةوتتشكلوأديانثقافات

الاسلامدخولبعدإسلاميةمسيحيةثمبالآخر،يتعلقفيمامسيحيةمصرية

فيسبقماحولالضوءمنمزيدإلقاءنحاولوسوفوهكذا.مصر...إلى

التأسيسمنكلأنستعرضأنبعدالتاريخيبالعاسيسالخاصالجزء

)الآخر(.مفهومحولوالكتابياللاهوتي

تاسيسالأخر4ومفهومالأوثوذحسيةالمصريةالحسيحيةأب(

لاهوقي4

)المحبة(:البدءفي)ب-ا(

التيوالمحبة)المحئة(،هيالمسيحيةفيالأساسيةالانطلاقنقطة

حب،مقابلأيتنتظرلاالتيالمحبة،والتضحيةالبذلمحبةهينقصدها

)الرسالةللاخرإ،هوماواحدكلبل،لنفسههوماأحديطلبالافيه

عنتمييزا،AGAPEالحبهذاوشحمى24(.:ا.كورنثوصإلىالأولى

.03/8/3002اليوسفروز؟المسيحيةفيمصر(ئرتكيفمرم!،ممير)1(
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مرثسصصر126.1

يأ؟PHILIAالفيلياحبكذلك،الذاتحبEROSالإيروسحب

عنيف()هوىمجرديعدلم-المسيحيةنظر-فيالحبالعاطفيئ.الحب

أملهتحقيقأوبالحباةإحساسهلريادةمناسبةأو!اسطة)الآخر(منيتخذ

علىيعمللكيالأخر،نحوبنحوغيريااتجاهااصبحبل،السعادةفي

دعائمتثبيتفيمعهويشترك،سعادتهتحقيقفيوش!هم،خدمته

ال!تمركزالحعثتتجاوزالمسيحيةالمحبةإن.الأرضعلىاللهملكوت

مشروطة،غيرتلقاثيةفهي،اليونانيالفكربحسب)الايروس(الذاتحول

هذاإبراهيمزكرلايوضحالمقامهذاوفيلىلثارية.كيريةأنهاعنفضلا

محددةكيرأو،مسببةغيرcAGAPEالمسبحيةالمحبة"إن:فيقولالأمر

)الحياةمنالحبهذاوينطلق..")1(،خلاقةإبداعيةانهاوكيف،ببواعث

النظربغفقللاخريننفسهاوتهب،اللهمنقوتهاتستمدحيث(الإلهية

أسراراامأخيارهمهل:عن

فيها؟جوهرياركناكونهامن،المسيحيةفيالمحبةأهميةوتأتن

-فياللهإنأي8(؟:4الأولىيوحنا)رسالة)محبة(ذاته)الثه(أنبسبب

بالمطلق)المحبة(:الصفةارتبطتومعىالمدبئ(6)الإلههو-المسيحية

محبةهيالإلهبةفالمحبةوتجلياتها.اطلاقيةطي!عةاكعسبت)الثه(،الكامل

لقدوتجليانها.فعلهافيمطلقةإنهاأي؟لهاسقفولالها،حدودلا

والخواءالخرابتحولليتمحيث؟الكونخلقهفيالححبةفعلتجفى

منظمامتناسقاامتلاءكلههذاليصبح،الكونفيوالظلمةوالفرضى

جميلا.وكذلك،للقانونخاضعا

العكوينسفرمنالأولالاصحاحفيالمقدسالكتابلنايذكرهكذا

الأرضوكانت،والأرضالسماواتاللهخلقالبدءفي5:يقولحيث

مكتبة)5(،رقمفلسفيةسث!كلاتسلسلة،الحبسئعكلة،إبراهيمزكريا..)1(

185.محا،تد.،م!ر
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127لألأرلونحسيةالمص!لةالمسهحية9*خرمفهوم

،المياهونجهعلىبرتاللهوروح،ظنمةالغضرونجهوعلىوخاليةخربة

)التكوينهحسنأئهالنوراللهورأىنوزفكان،نورهليكن5:اللهوقال

.(-14:أ

كانتانفبعد،خفقيةإبداعيةعمليةقيتتجلىالإلهيةالمحبةإن

الفصلويتمالنور،ياتي،ظلمةالغمروجهوعلىوخالبةخربةالأرض

نأللأرضيمكنكيالأرضعلىالحياةظهورليبدا،واليابسةالميتاهبين

بتقسيمالزمانننظيمويتم12(،أو:11)تكوينوشجراعشباتنبت

ا-18(،:14)تكوبنوالنجوم!القمرالشمسدوراتبواسطةوحدانه

و.3(.02-25:أ)نكوينوالأرضوالجوالبحرفيالحيوانحياةوتظهر

خلقمالكلوالوجودوالحياةالحركةبقدرتهاللهأسكنسبقماكلوفي

ثمرذا"خلقالنباتحالةففيعنصر.كلقانونحتميةخلالمن،وصنع

،1(11،2:أ)التكوين'كجنسه..بزراينزرفيه..بزرة،كجنسهثمرايعمل

:ا)العكوين5)كجنسه(طائروكلجناسها()&البحرحيواناتوخلق"

25(.و24:ا)التكوين5كأجناسها.0()كجنسها..الأرضوحيوانات21(،

وأالجامد:المادةمننوع"كل-قلادةسليمانوليم-وبحسبإذن

25(،24،،11،12:ا)التكوين،هكجنسهخلقالحيوانأوالنبات

.النوعأفرادكلتسودحعميةلقوانعنمطلقخضوعفيحياتهتمضيحعث

عنيخرجامراتختارأنتستطيعالنوعإطارفيفرديةإرادةمنولي!

)الجنس(طبيعةإنلها.مغئرنحوعلىيتصرفأناوالقوانينهذهحتمية

جنسكلمنفردكلينجزهوماوسلوكا.كيانااللفرد(مطابقةهنا

للطبيحةمطابقالفرديفالسلوك.إمكانياتهن)طبيعته(فيماكليستوعب

)1(.للسلوكمطابقتانأبضاوهاتان،والقدرة

،399؟2،طللنثسر،سينامصر،فيوالاسلامالسيحية،ملادةسليمانوليم(؟)

92.ص
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؟الإنسانعنماذاولكن

التي،والإنساناللهبينالعلاقةعنالحديثإلىينقلناالسؤالوهذا

المؤسسوالمفهومبالاخرالعلاقهعلىالأضواءمنكثيرأتلقيسوف

ذلك.علىالمترئعثوالسلوك،لها

:والآخرونالأنسان-الثه(Y-)ب

)جنسه،حيثمننمامامختلفاالأنساننجدف!نناسبقبمامقارنة

خارفيأصلهبل،أشخاصهمنكلفيمستوعباليس(،طبيعته،أصله

كشبهنا..صورتناعلىالانساننغمل:اللهمالالتكوينسفرفيذكر؟عنه

27(.و26:)1..هخلقهاللهصوررعلى،صورتيعلىالإنسانالثهفخلق

كتابهفيشنودهالباباقداسةيضعالتكوينسفرفياللهقالهماحول

وذلك،الانسانخلقعنالعناصرمنعددا(الروحي)الإنسان

يلي)!(:كما

والبز،الطهارةفيالثهصورةعلىالانسانخلقلقد

القداسة،فياللهصورةعلىالانسانخلقكذلك

،الكمالفياللهصورةعلىالانسانخلقأيضا.

السلطة،فياللىصورةعلىالإنسانوخلق

.القوةقىاللهصورةعلىالانسانخلقكما

الكنيسةفيالشبابأسقفموسىالأنبانيافة-بحسبإذنفالإنسان

اللهصورةعلىمخلوقفالانسان،لأصل.صورةهو-الأرثوذكسيةالفبطية

وهووالخلود.،والعقلوالنطقوالبز،8والقداسة،الحريةفي،ومثاله

8-16.ص310،02،ط،الروحيالانسان،الثالثش!نودةالبابا)1(
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خلقفالثه5.ذاتهمنوليس")1(،خالقهمنالمقوماتهذهكليستمد

وفيالأرضعلىمعهليسعدواوبناتابناءخلق،حئهفزطمنالإنسان

ف!نوعليه،+كاملةبحريةمصيرهالانسانيختارانبشرطالسماء،

بالابنالمحمثالحنونالأببينبالعلاقةأسبه!الإنساناللهبينالعلاقة

فلقد،+ئةالعبومحلىوليسالمحئةمحلىمرسسة.فالعلاقة،المحبوب

بمكانةالانسانخلقلذاالأخذ؟لاالعطاءمنطلقمنلنفسهالله"خلقنا

ثناسيرسtيقولهذاوفيالمتميز".خلقهمنانطلاقا،اللهلدىكبيرة

الأمالقبطيةالأرثوذكسيةالكنيسةتاريخفياللاهوتييناهم)أحدالرسولي

تعدالعياللاهوتيةتهbلاجعهاتكريمأبالرسوليئتصفهالكنيسةجعلالذي

الدارسينباهعماميحظلمالذيالإسكندرياللاهوتميزاتمن

حيث(الوسيطالعصرفيأوربةلاهوتييمثلالفلسفةأقسامفيالمصرفي

العافلة،غيرالمخلوقاتعنتختلفللنفسالعاتلةالطبيعة"ان:قال

وششطرد")2(.نفسهعنخارفيهوفيمايفكرالذي-!حده-هوفالإنسان

الأرثوذكسيةالك!نبسةاباء)أحدالكبيرمقاريوسالقديسالمجالهذافي

عظتهفيالكاثناتوبقيةالإنسانبينيفرقحيث(الرابعالقرنفي

أعظمماتأمل،عظمىقيمةلهالانسانلأن5:فيقولعشرةالخامسة

يستريحاناللهيشألمذلكومعوالقمر،والشمسدالأرضالسماوات

ساثرعلىالإنسانفصيلةتفوقولذلكفقط.الإنسانفيبلفيهم

)ذلك(قالومعالنا،سبهناعلى(الإنساننصنعقالالأنه..المخلوقات

ف!نهاالمتطورةالمخلوتاتوأما.العقليالإنسانجوهرحقفي

الأصليةخلقتهاعنالتغيربمكنهاهيولابتغيرلاطبيعةبنوعمربوطة

،الشباباسففيةلكناباته(،مبشطة)دراسةالرسولياثناسيوس،موسىالأنبا)1(

AW

داوود،حافظتعريب،الوثنيينإلىالرسالة،الرسرليأثناسيوصالقديس)2(

،2'15الفصل،القاهرة ،1 ; Y،39+ص،تد.،المحبةمكتبة2ط
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اللهسبهعلىخلقتف!نك(الانسان)أيهاأنتوأما.لذلكإرادةلهاولا

فأنتىلكيشاء..مافيفعل)السيادة(قوةلهاللهأنكماف!نه،ومثاله

طبيعةأن-كماحقامحصورةلهافهملاالتيالمخلوقاتفطبيعةمخئر..

واللىئب.الجنسهذامنهيإذنالحياتفجميع،مسفةئزةالحبة

عبنها،الطبيعةهدهلهاالدئابوجمععأصلهمنمفنرسافياللا

هكذاهيالخرافوجميع،وديعهوالدئبيفعرسهالذيوالخروف

كافة،الحمامطييعةهيوكذلكوالأذىالغدرمنتخلووالحمامةطبعا.

بصيرواخرمفترسئبأفرادهمنفواحدهكذا،هوفليسالانسانواما

")1(.كالخروتفرششه

يلي:ماالسابقالنصويعكس

.الإنسانخفقةنمعز

الانسانية.الطيعةونعددتنوع

عنه.الانفصالأوباللهالتمثلفيالأنسانيةالارادةحرية

تحملكانتالأولىطبيععهانيللأنساناللهخفقةأنهناويلاحظ

الكونخلقةرتبأنبعدلذا؟اللهصورةهوالأنسانيكونأن

هوف!ذاعملهماكلاللهوراىصورننا..علىالإنساننعمل5:اللهقال

حظيفلقد31(.26،27،:1)التكوين005جدا)جميل(حسن

علىالمسؤولياتمنكعيرترتبوعليه،اللهصنعمابذروةالإنسان

ولم،بالأصلمرتبطاظلماإذاهذا،والإنسانبةالطبيعةنجاهالانسان

ومنفيه،يعيشالذيالسياق/الواقعبفعلاللهعنفيبتعدالشريفعل

لهكصورة،عاتقهعلىاللهوضعهاالتيالمسؤولياتعنيتنازلثم

اسبورتنج،مارجرجعىكنيسة،العظات،المصري)الكبير(مقاريوصالقديس)1(

بعلما.وما114ص،7691
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131الأولوذ!سملاالمصر!ةالمسحية9*خرمعهوم

هذهمنومكونانه.عناصرهبكلالواقععلى(الالهية)المحبةبعكس

نذكر:المسؤولبات

المخلوهـت.باثيعلىالسيالة

علىفيعسفطونكشبهنا،صورتناعلىالانساننعمل:الله"ومال

وعلى،الأرضكلوعلى،البهانموعلىالسماءطبروعلىالبحرسمك

أثمروا:لهموقال،اللهوباركهم..الأرضعلىندبالعيالدئاباتجميع

وعلىالبحرسمكعلىوتسفطواوأخضعوها،الأرضواملؤواواكثروا

26،:أ)النكوين.الأرضعلىيدبئحعرانكلوعلىالسماءطير

علىالأسماءأطلقال!يهوالإنسانانكيفالعكوينسفرويذكر28(،

اسمها.فهوحئةنفسذاتمابهدعاماوكل5:المختلفةالكاثنات

91(.2:)التكوين

وحفطهـا4الأرضاحمالية

ويحفظها"ليغملهاعدنجنةفيووضعهادمالإلهالرب.واخذ

15(.2:)النكوبن

شر.اوافساد!طمواحهة

باتواالدينالأخرينإلىمعهاللهفعلهبماالإنسانيمتد

وذلكالبشريةالجماعةتأسستانبعدالحياةهذهيشاركونه

لمالاجتماعيالالتزاممبدأوتاسيس،المحبةقاعدةعلى

المجتمعي.

بحمابةالكاملالمطلقالخالقاللأمنمكلفأالإنسانصارلقد

فيهيعيشالذيالواقعإلىبالنسبةمفيدهوماكلوفعلوتجميل

واستكمالااللهلوصيةاعمالاذلكباعتباراخرلن،منيضموما

فيرد،مطلقإلهيإبداعمنوالبشر،الكون:خلبقتهفياللهكرسهلما
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علافةإطارفيذلككل،اللهعملهالذيالضنيعأوالجمبلبدلك

نألابد"والتي،وابنهالأببين(،والمخلوق)الخالقبينجدليةمحبة

جكنلاالأمرفواقع.بالآخرينالانسانعلاقةفيتجلياتهالهانكون

والمضحي-الباذلالحب-أيالله"غابيأأحبإنيأحد:يقولأن

يحبلامنلأنكاذبا..يكونالحالةه!هفيفهو،أخاهيبغضوهر

هذهولنا،يبصرهلمالذياللهيحبانيقدركيف،أبصرهالذيأخاه

الأولىيوحنا)رسالةأيضا"أخاهيحباللهيحبمنأن:منهالوصية

4:-02.)21

المحئة،أساسعلىاللهمبلمنالانسانخلقلقد:الفولصفوة

الباذلةالمحبة،الاخرينمعتعاملنافيننطلقالأساسهذاومن

اللهفعلهما(الإنسانية)الذاتتذرتقدحدايإلىمعيارهي)أفابي(

مععلاقتهافيذلك)الذات(تستعيدنفسهالوقتوفينحوها،

المشاعرتعجاوزالانسانلأخيهالإنسانمحبةف!نوعليه)الأخر(.

اللهانكماجهة،مناللهمصدرهالأنراسخةإنهاوالمعقلبة،المزقتة

ف!نكذلك.أخرىجهةمنيحبنيكما)الاخر(يحب-ولاشك-نفسه

)الأخر(؟ومساندةدعمفيمسؤوليتيتعني)اغابي(الباذلةالمحئة

فيحركتهاخلالمنيكونونضجهاورقئهاالذاتتقدمانحيث

)الأخر(.حركةمجال

خلالمنماديأتتجسدوالإنساناللهبينالوثيقةالروحيةالعلاقةإن

ل!ارواء،الجائع"إطعامخلالمنالاخرنحو!نزوعهالانسانحركة

للمريضالعونوتقديمللغريانالكسوةوتقديم،الغريبولىيواء،العطشان

فكأنهذلكيفعلومن31(:25الإصحاح:متى)إنجيله..والمحبوس

الله.إرضاءيكونوهكدا،نفسهللهالعقدماتهذهيقدم
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133الأرثوغكسيةالمصركةالمسيح!9ا*خرمفهوم

تأسيسالآخر8ومفهومايأوثوذحسيةالمصريةالمسيحيهب(

الآخرأهومنا(-)بر

قصةخلالمنمباشربشكل)الآخر(قضيةالمقدسالكعاببتناول

إنجيلهفيلوماالقديسيذكرحيث؟نفسهالمسيحالسيدبطلهادائة

التالية:القصةالعاشر()الاصحاح

.ماذا،مغلميا:قائلا(المسيحالسبد)يجرببجزبهقامناموسيئلاذا

.الناموسفيمكتوبهوما5:لهفقالأهالأبديةالحياةلأرثأعمل

كلمقإلهكالرثلحب:ومال(المسيح)السيدفأجابهتقرأ؟كيف

معلومريبك،فكرككلومققذرتككلومننفسككلومقملبك

فتحيا....هذاافعل...نفسك

.؟قريبيهو.من،:المسيحلبسألالفرشيئأعاد

العالبة،:بالقصةالسؤالعنالمسيحأفاجاب

فعزؤهلصوصبينفوقع،أريحاإلىأورشلبممننازلاكانإنسان..

ومئت.حيئببنوتركوهومضؤاوجرخوه

مقابلة.وجازفراهالطريقتلكفينزلكاهناأنفعرض

مقابله.وجازجاءالمكانعندصارإذ،أيضالاوفيوكذلك

)نحنن(.رآهولما،إلبهجاءمسافراساهرياولكن

جراحاته.وضمدفتقذم

وخفرا.زيعاعليهاوصث

به.واعتنىفتدقإلىبهوأتىدائتهعلىوأركبه
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الفتذقلصاح!وأعطاهمادبنارينأخرجمضىلفاالغدوفي

نمويخيك".رجوعيفعندأكئرأتفقتومهمابهاكعن5:لهوقال

السابقةالفصةنهايةعقبالتاليالسؤالالمسيحالسيدأوطرح

يلي،:كما

أ..اللصوصببنوفعللدي)قرببا(صارترىالثلاثةهرلا.أي500

اذهب:،المسيحالسيذوعفبأفعاد..الرحمةمعهصنعاللىي:لهفقبل

..هكداواصنعأيضأأنت

وعمليأ:فكريأالآخر:-2()بر

يتعلقفيماالفكريالجانبالأول،القصةهذهتعكسهمابعدان

بالنسبةالأخر.معالعلامةطبيعةحولالعمليالجانبوالثانيبالآخر،

يلي:ماعلىيؤكدالمسيحالسيدنجدالأولالأمرإلى

الأولىالوصعةوهي،المسيحيالإيمانجوهرهيالمحبة)1(

افكارنمبلور)المحبة(قاعدةوعلى،مسيحيلأيالأساسيوالالتزام

وممارسانه.المرء

علامةفيانجاهينفيينطلقالانسانبمارسهالذيالمحبةفعل)2(

نأالمنطقيكيرفحنالقربب/الآخر.نحوواتجاه،اللهنحوانجاه:جدلية

ممارساتخلالمنعملياذلكينجسدأنبغيراللهيحبأنهأحديزعم

كانتإذاللآخرينالمولجهةالمحبةأنكما.الأخرينتجاهملموسةحية

إذاأما،محدودةنسبعةإنسانيةمحبةانهاتعنيف!نمادلهالمحبةعنبعبدة

تمنحهحيثالنسبئئتجاوزمدراتالانسانتهبف!نهااللهمصدرهاكانت

.هنفسهمعلقريبه"يحبأنيستطيعحتىمحدودةغبرطاقة

السيديضعمدىأيإلى،،كالنفسالقرمب"محبةعبارةندل)3(

الىيصلالذيفالشخصالمؤهن.مدرةبهتقاسأساسيامعبارأالمسبح
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الايمانغايةيعنيذلكف!ننفسهمثلنماماالآخرينبحبأنمستوى

وأن،لنفسكتنمناهماللاخرينتتمنىأنعملعايعنيامروهو،والندبن

نصلعمليةإنها؟لنفسكتسعىكماللاخرينالحقوقطلبفيتسعى

للآخر.تحبمابمفداروكعرقىسطهرفالذاتبالآخر.كعوخدأنإلىبالذات

عظمتمهماحدودلهالإنسانأنيدركالمسعحالسيدولأن)4(

سوفالطامةهدهولأن؟الذاتيةقدراتهيستنفدأنأولاطلبف!نه،مدراته

تتجددأنفييعينهسوف-المطلقة-المحبةاللهف!ن،اللهمحبةفيتستنفد

الاخرين.معالمحبةيمارسثمومن،أخرىمرةالنس!عةقدراته

علىالآخرمعللعلاقةالفكريالأساسالمسيحالسيديضعهكذا

)القريب(:هومنأوالاخرهومنتحديدفييبدأثمدله(،)المحبةماعدة

التيالقصةمنمحدد؟..انعماءلهيكونأنيجبهل3معينةسماتلههل

يلي:مااستخلاصيمكنالمسيحالسيدصردها

،السامرةوأهلالبهودبينتاريخيةعداوةهناكأنالبدءنقطة)1(

أممئ/معخيرابصنعانيمكنلاالعقيدةبحسباليهوديأنإلىبالاضافة

اللذينانهناوالمفاجاة.مقدسكيرلأنهية(اليهوالىينتميالاسامركط

درجة)اللاويونواللاويالكاهن:للبهودكيمساعدةيفدماأنالمفنرضمن

بسبب(اليهوديالمجنمعفيمميزةجماعةيعدونولكنالكهنةهنأقل

انعباها،بعيراهولمإليهيلتفتالمالدينيةوالمسؤوليةوالجشةالعرميةالقرابة

المختلف.الشخصهووالمالوالمأوىوالعلاجالمساعدهلهفدمومن

المحبةوتحركهاتحكمهاأنيجبالآخرمعالعلاقةأن)2(

وأالفروقاتعندالتوففأوالآخرهريةعنالبحثدونمنوالمسؤولية

تكسروربما،والطبقيةوالدينيةوالاجتماعيةوالعرتبةالإثنعةالحواجز

موروثة.تقاليدأوالبشروضعهامعايير

لها.حدودلابالآخرالعلاتة)!م(
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نأالمسيحيينعلىمسؤوليةالمسيحالسيدوضعلقد8القولخلاصة

زكريا-بحسب(القريب)محبةمنجعلكما،للاخرينذواتهميقدموا

حد.)1(.يحدهاولاشرطيقيدهالاعامةئاعدة-ابراهيم

يلي:كماشارحةبأموالالكنيسةاباءيعلقالقصصهذهوحول

أحبكماأحبهأنبييليق،اللهصورةعلىمثليإنسانمريبي

وأتعامل،ودميبجسديأهتمكمابهاهتمأنيلزمني..نفسي

لنفسيأكفركماأفكارهلهغافراوالحنو،واللطفبالحبمعه

..ضعفاتيعنالأخرينمنالعفوإلىأستاقوكماأفكاري

الطبيعةتحتاجهفيماإنسانلكليكونانيجبالخبرعمل.إن

.هلإنسانيةا

القريبوحباللهحببخصوصمكتوبهوماكليتمم"من

.هالعليااللههباتيتقبلانيستحق

تقومدانما،العملعندولاالدمحدودعندتقفلاالقرابة"إن

والرحمة.الحبوصيةتنفيذعلى

واديانتكفيمعكبشعركالذيأنجهلعنتظنما"كثيرا

الطبيعةفييشتركالذيإن:فاقولأنااما،قريبكهوجنسيتك

رأسهيرفعكانالذيرأيتوكما،مريبكهونفسهاالبشرية

لملاوثا..بتسميتهيفنخركانوالذيالكهنوتيةبالملابسمعتزا

وقدعريانوهوجنسهمابنيمنالذيذاكأناحدهمايفكر

أوشكوقد،الأرضعلىوملقىلهاشفاءلابجراحاتتغطى

اوكحجراحتقراهلكنهماااإنساناكان،لحظةفييموتأن

منوفهمعرففلقدالسامرفياما.المرذولالخشبمنقطعة

185.ص،سابقمرجع،ابراهبمزكريا)1(
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137الأرثوذحسيلأالمصرلةالمسيحيةثطخر81مفهوم

العتياليهوديةالخسةعندالقر-لبتعريفتقصرقلا..القريبهو

نبسطشخصكلإنما..بالجنسخاصةضبفةمفاببسعندتفف

..القريبموالمحبةر!حعليه

فيالاسكندرية)باباالإسكندريكيرلىللقديعىبديعتفسيروفي

السامرقيلقصة(الدينبعامودوالملفبم444الى124منالفترة

بلي:كماأهورثلاثةإلىيعطرقلوقا()إنجيلفيوردتالعيالصالح

القريب،ومحبةاللهمحبةبينالعلاقةوجدلية،الإنسانيةالحياةقوة

الفربب؟هوومن

نصه)1":مافي!كر

الأنسانية:الحماةقوةالىبالنسبة

مناللهبمحبةلأنه..والقريباللهنحسثأنهيالحياةقوةإن"حقيقة

الباطل،المجدولذةالمالمحبةنتخطىوالعقلوالنفسالقلبكل

.هونتحرر...)الزمنية(،العالميةالاهتماماتدائرةمنونخرج

الفربب:ومحبةالثهمحبةبعيئالعلاقةجدليةالىبالنسبة-

الجنسأبناءبينفقطتمارسلاعندما،اللهبمحبةمرتبطة.هي

تعبععندنذالقريبنحوالمحبةهذهف!ن...الناسكلبينلكنالواحد

لله.لمحبتناطبيعينتاجفهي،هاللهنحوالمحبة

القرلبأهومنإلىبالنسبة-

جنسفييحصرهلاالقريبلمعنىتعريفهفيالمسيحالسيدإن500

ولكنهشريرا(القرلبكانمهماي)1الفضائلبمستوىيربطهولا،معين

الإنسانية.الطبيعةعلىيطلقه

نصوصسلسلة،الثانيالجزء،لوقاإنجيلتفسير،الإسكندريكيرلسالبابا)1(

ا-52.153ص،2991الاباء،دراساتمركز)02(،رممالآباء
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تأسيسالآخر،وهفهوم*رثوذحسيةالمصريةالمسيحيةأد(

تادبخي4

الإيمانلقاءممر:إلىالمسيحيةلدخولالتاويخيالسياق)د-ا(

(:الانسانية)حبمبدأوثأسيسالحضا!بةوالبيئة

الرسولمرقع!القديسيدعلىمصرإلىالمسبحيةجاءتعندما

وتاسست،م06العامفيالجديد(،العهدفيالثانيالإنجيل)كاتب

حيث،الإسكندريةكنبسةباسمتاريخياعرفتوالتيالمصربة)1(،الكنيسة

مصريأسقفاولأقيموفيهامصر،ربوعكلإلىالمسيحيةمنهاانطلفت

بباباتاريخياعرفوالدي،الكنيسةلينرأس(للكنيسةرئيس)راع-

مطلقاالمسبحبةتقدملم5،الأرثوذكسللأقباطالأسكندريةوبطريرك

فيكمامانحووعلى،اليونانيينوالدبنالفلسفةفيالشأنهوكمافلسفيا

بهمرتبطا()وبالإنسانحيئب!لهالايمانمدمتبل،الإسكندرانيةاليهودية

متعارفاكانلمانقيضاالمسيحيةمعلتفلقد)3(.هحيةحميمةعلاقةفي

تأليهحدىإلوالمطلقالنسبيي!نالربطيصلحيثالقديمةمصرفيعليه

شخصهربطكانحاكملأيالأولالعمل"ف!نولهذا.فرعون/الحاكم

منأفيحضوريتيحالأمرهذايكنولم،الملوكبالألهة/وأسرته

لهابنتميالتيهيالديانةكانتبل،المتعددةبتنويعاتهمالمحكرمبن

الاخر")ص.الحاكمديانةتسندعيهاأوالحاكم

رومانية،ولايةكانتالتيمصرإلىالمسيحبةجاءتالسياقهذافي

بكدون،والحرفيونوالصناع"الفلاحونهمأهلهامنالساحقةوالأكليمة

،8591مابو3،ولوالثهبد،الفدبى:الرسرلمرقمس،النالتسنودةالبابا)1(

55.ص،د.ن

(Y)63.ص،سابقمرجع،ملادةسليمانوليم

63.ص،سابقهرجع،ملادةسلبمانولبم(3)

http://kotob.has.it



913الأركوذ!سيةالمصر!ةالمسمحية9خرا8مفوم

طبيعةذاتكانتالعيالدولةتلك،عملهمإنتاجللدولةيرفرواكي

لهتجبوبهذا؟إلهنفسهوهو،الآلهةسليلفالملك،دينيةعقائدبة

يكن!لم.ورقابةنقدكلفوقوحكومتهوشخصهوالعباالطاعة

حيثأيضا؟دينياكانبل،فحسبوطبقياعنصرياالمجنمعانفصام

الإسكندريةالأرستقراطبةئانةمواجهةفيسعبيةدبانةهناككانت

يدعولم(5)؟(.سيرابيسعقيدةمقابل!أوزورشللزشى)عقيدةالحاكمة

ابتكروهاالاوسيلة،مق.31عاممنبدايةمصرحكمواالدبن"الرومان

وبهذا.خاصةوالدين)3(؟هممكنحدأقصىإلىالبلادمواردلاستغلال

طابعاعليهاضفىالذيالأمروالاستعباد،للقهروسيلةالدينصار

أشكاللنكرار"حافزاوالاجتماعيالسياسيالقهروبات،سياسيا

كانحتى،الثورةإلىالتمردإلىالعملمنالهروب:الشعبيةالمقاومة

فيتتردىالبلادوجدتحيثالميلاديالأولالقرنمنالأخيرالعلث

أصبحتظهرتعندما"المسيحيةف!نلذأ)3(؟هالأهليةالحروبهاوية

سيدةالمصريسنبحسبحؤلتحيث،حولهاهالمصرينلالتفافدافعا

")8(.مقاومعنعدشعبإلىمسالموديعشعبمن-الكاشفإسماعيل

منالملابينوجدفبها،وانتشارهامصرفيالمسيحيةظهرربفعل

التيالكنيسةفيووجدواضائتهم،انمسيحيةفيالمضطهدينالمصرفي

وفهمذلكلتفسيرمبدعةمحاولةوفي.عنهمالمدافعساعتهاتاسست

63.ص،صابقمرجع،فلادةسلبمان!ليم)1(

قيامالىالعربيالفتح)منالاسلامفجرفيمصر،الكاشف)سماعيلسيدة)2(

العامةالمصرمةالهينة)82(،رتمالمصريرتاربخسلسلةالطرلونية(،الدولة

.3ص،21441،ط،للكعاب

الأوسط،الشرقفيالدبنيةوالمسألةالغرب:والعقابالحمايةمرم!،صمير)3(

.168ص،5002للنشر،ميريت(،المواطنة....التاريخ:الأقبارو:الثالث)القسم

.3ص،صابقمرجع،الكاضف)سماعيلصيدة)4(
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كتابهفيكربالسفيقمحمدالكبيرالمزرخبذكرداخلهامنالظواهر

يلي"ا(:مامصر(،)نكوينالعبفري

ليجدمصر(فيالمسيحيةنشرمنول)1مرمسالقديسجاءلقد..ه

الايمان)بيثةوالحضارلة(،)البيعةمنمختلفينطرازينمنخليطا

(:الخالصالمصري

الذينالمدنسكانكانفلفدالحضا!ية(؟)البيعة:للأولىفبالنسبة

الاغريقوهم،الإسكندريةفيوبخاصةباليونانيةبتكلمون

تاثرواجميعاوهؤلاءواليهود.بالاغريقالمشبهونوالمصريون

القرنفيالهيلينيةالمدنفيالسائدةوالعقافيةالدينيةبالمؤثرات

النيالوحدةتلكينشئونالاونةتلكفيالقومكانولقد..الأول

الألهةمختلفوراءمنوجودهميستمدونلأمراءكانت

بالإضافةالجديدةالوافدةالمسيحيةالديانةاحتوتلقد...وعباداتهم

الديانةمنهماخلتحيوفيشيئينعلىالمسيحالسيدسخصبةإلى

)بعفعدةئؤمنيكنلمعام--بوجهالديانةتلكففي:الهيلينية

منجماعةأوالمحسنينالأخيارمنملةإلااخرعالمفيالخلوو(

تعفقالثيالسزيةالطقوسذاتالدياناتبعضأسرارعلىالمطلعين

)ح!ثبكنولم.عامةالإنسانيةعقيدةتكنلمأي،انذاكالناسبها

رسالةمنهاواحدةتحمللمكما،هعلينيةعقيدةايةأساسالأنسانية(

مدهبكانومدوالمسيء،والخاطئوالمسكينالبائسإلى

ولكننا،الانسانيالأعلىالمثلإلىالمداهبأقربالرواقيين

المرهقينللعاملينيكنلمولذا؟للمحئةمكانابفسحثجدهلا

العقائدتستطعلماخرشيءفيالرجاءيضعواأنإلاالمثقلين

إليهم.تقدمهأنالهبلينية

96-72.ص،سابقمرجع،فربالثفيقمحمد)1(
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!ااأاكلرثونكسمهةالمصرولالمسيحة9*خرمفهوم

والرجاء(الخالصالمصري)الأيمان:الثانبةللبيعةبالنسبةأما

الحضاريةالبيئةعنالاخلاتكلفتخعلف؟الصحيمالمصري

العيالشعائرإقامةالشاكلشغلهاكانفقد،وضعتهاالتي

الايمانتوجيهعلىالعقعدةنلكوتفومأ!زورش!،عبادةتطلبئها

بفضل؟الموتعندالبعثعلىللحصولالطقوسوتوجيه

كانولذا؟قتيلاالشرأرداهانبعدبهابعثالذي،أوزوريس

تغثببهاالتيالسحريةالطقرسيؤديانالمصريالمؤمنهئم

عنيذبئلمالخلقيالوازعأنولو،الموتعلىأوزورش

يكنلم،والميزانبالحسابأيضاامنوافقدالمصرفيالمؤمنين

قهرالديبالمخلصنادت-وقدالمسيحيةتلقىأنإذنعجبأ

005.حسناولقاءصاغيةاذاناالمرت-

؟نوعأيمنحواجزوضعدونمنالجميععلىالانفتاحكانلقد

بينأيضاتميزولم،الولبدةالمسيحيةسمة،ثقافيةأوسباسيةأوطبقية

أرضأسستكلىإنها،مبلمنيحدثكانمثلماوالمحكومينالحكام

الواقعفيحقيقيةتحولنقطةكانتلذا؟الإنسانيةحبلمبدأالواقع

علىرالوطنيالإيمانيللخلاصرمزاالجديدةالديانةكانتلقد.المصري

عظمةمنكان5:يقولحيثغربالد.نستعيداخرىومرةسواء.حد

العلباالوسطىوالطبقةالدنياالوسطىالطبقةنجتذبلمانهاالمسيحية

والريفالحضرفيالشعبعامةاعتنقهاالعيالحقيدةانهابل،فحسب

جماعىبعثكلالمسيحيةإلىالمصرفيتحولأدىلقد)ا".هوإ-لمانبحرافئ

القبطيةالكنيسةتاسشفيالارهاصةهيكانتمسيحيةجماعةتكونالى

احتضنتقدأنهاسيماولالمصر،مرادفةباتتالتيالأرثرذكسية

عنالاستقلالإلىدائما.النزوععلىعملتبل،والكادحينالمضطهدين

72.ص،السابقالمرجع،كربالسفيقمحمد)1(
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مستعمرةولايةمصر"كانتمرونمدىوعلى)؟".الرومانيةالإمبراطورية

للاستقلالرمزافأصبحت،مستقلةكنيسةلهاولكن،عظمىلدولةتابعة

"2(.هحقعقيسباسياسنقلالكيابفيالقومي

نأالىتمييز--دونالجميععلى)الانفتاحية(أدت:القولصفوة

القوميللاستقلالرمزاأصبحتكنيسةلتتأشس،بالدينيالقومئيتوحد

نظاماتضعأنالكنعسةهذهعلىوكانحقيفي.سياسياستقلالغيابفي

النظامهذامنمنهنقتربأننحاولسرفماوهولأعضائها،تعليميا

الأخر.معتعاملهمنظورمنالتعليمي

ينتج(والمعرفة)الحباةجدل:اللاهوتيةالاسكندريةهدرسة)د-2(

:والأخر()باللىاتوعيا

الى-خاصةالقاعديالمسعوى-وعلىمصرفيالمسبحيةانتشارأدى

هؤلاءلإعطاءمنهجيةأسع!علىالمسيحيالتعليميوضعأنضرورة

لهذاووجدانياوفكريالاهوتيايؤهلهمماالمسيحيةإلىالمنضمين

الدراساتمنيريدونهبمانهمالراغبينتزويدإلىأدىكذلك،الانضمام

هدرسةتأسستوعليه؟واللاهوتالفلسفةفهمفيوالتعمقالعلبا

بهاتميزتثلاثةملامحرصديمكنالمقامهذاوفياللاهوتعة.الاسكندرية

،الأخرى!الأديانوالمذاهبالأفكارمعالتعاهلسياقفيالمدرسةهذه

يلي:كماوذلك

والعقاندالساندةالفكريةالاتجاهاتمعالتعاملعلىمدرتها)1(

الاجتماعي-مصرتاريخ:للأنعاجالآسبويالنمطضوءفيسعد،صادقأحمد)1(

9791،124،خلدونابندار،الاتنصادي .o

المجتمع-العقافة-الإيمانسلسلة،الرطنحبمدرسة،قلادةسليمانوليم)2(

.7ص،27991،ط8الشبابأسقفيةرمم)2(،
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143اكلرلونحسمةالمصر!ةالسميحية9*ضرمفهوم

الإغريقي،اليونانيالفكر:وتحديدا؟تحريمأ!تكفيردونمنالمنتشرة

دالوثني،؟(.،والعهودي

من)بصبصابحملوافكارومذاهبعقاندمنسبقماكلعدت)2(

نأالمسيحيةعلىوأنملطي-يعقوبتادرسالأب-بحسبحق()2"

علىاعتمدتالأفكارفهده،والتفاعلبالحوارالأفكاركلمعنتعاطى

منالعقلولكن(،الحقمن)جانبافحملت،وحدهالبشريالعفل

ذلك.احترامبجبوعليه4اللهصنع

دياناتمنأناسبهايلتحق،الجميعأمامأبوابهاالمدرسةنتحت)3(

وكان.متفاوتةوأعمارمختلفةاجتماعيةمراكز!ذوو،متباينةوثقافاتمختلفة

)3(.العمليةالناحيةمنوالسادةالعبيدي!نوساوت،الطبقاتببنيميزلاالتعليم

الأخرمعللتعاملمنهجيبشكلتؤسسأنالمدرسةاستطاعتلقد

(والحياة)المعرفةبينتربطأساسيةقاعدةتضعوان،جهةمنالمخعلف

،أخرىجهةهنالوامعأرضعلىتختبرأنالنظريةللمعرفةتتيححمث

دونمنحياة+لاأنهمفادهاقاعدةالمدرسةهذهوعمداءاباءوضعوعليه

نأمنانطلاقا؟+حقةحياةدونمنحقيقيةمعرفةمنوما6معرفة

الحباةبينالتكاملطيمعتهفييحملخلقالبدءفيخلقعندماالإنسان8

الكنيسةورؤية!ضرورتهاالثقانةمعنى:الثقانيةالعنميةالىعدخلمرت!،سمير)1(

Iفبرابر)1(،الثقافيةالتنميةكورسهللنقافة I a., .1 11 AT.

جريدة،والمسيحيةالبطلميةبمدرستيهاالإسكندريةمكنبةمرف!،سميروابضأ

.2002لما5/10،الفاهرة

أفوالسلسلة،الأولونالاسكندريةمدرسةآباء،ملطييعقوبنادرسالقمص)2(

.41ص،0891،وكاباتهملآباءا

الميلاديةالأولىالثلاثةالقرونفيالكنسيالتعليمحولالتفاصيلمنلمزيد)3(

الى:الرجوعيمكن

an Education inة,y Rev. Makary. Ancient and Contemporary ChrisءEl- Sou

78,.theCoptic Church, Princeton,,5591 p
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1144.صميرمرثس
المسيحيالتعليمفيأساسيامحوراالقاعدةهذهوأصبحت)؟(،والمعرفة

وتجاهذاتهتجاهالمسيحيالإنسانرؤيةوبلورةتشكيلفيساهمالذي

"نسانبابالآخرفالمعرفة،والفكريالأنسانيالمستويينعلىالأخرين

نتاجمنيكونثمومن؟والانفتاحالتعايشمنقدرإلىتحعاجا(وفكري

(.والمعرفةالحياة)جدلإنه،الخبرةعلىقائمةمعرفةذلك

يستقيمولاويالاخر،بالذاتوعياينتج(والمعرفةالحياة)جدلان

ليسالمسيحيةفيفالوعيالآخر.دونهنبالذاتاكتفىإذاالوعيهذا

الحية.الخبرةخلالمنبكعسباللىيالوعيهودهانما،نظريأوعبا

الاختبارغيرمنوالوعي)الرعي(،دونمنتستقيملاالإنسانيةفالحياه

يكونوعليه.حولهلماومعتزلأوامعهعنمثفصلاالإنسانيجعلالحي

علىالذاتلقدرةوعيئهو(والمحرفةالحياة)جدلمنالمتبلورالوعي

يأ؟ومكوناتهعناصرهواكتشاففيهتدورالديالسياقمعالتعامل

داثرةمنالخروجعلىفالقدرة)الآخر(.لمفهومالواسمعبالمعنى)الآخر(

قدرتهاتعنيو،جانبمنبالذاتثقةتعنيخارجهاهوماالىالذات

اخر.بابمنوأفكاررؤىمنتملكبمانمنحنأنعلى

واختبارالداتانفتاحخلالمنإدراكهيتمالآخرف!ن؟وبالنتيجة

الرهبنة)مؤسسأنطونيوسالقديسيقرللذا،وأفكارهاونصوراتهارراها

(:القبطية

نفوسهميعرفونالذينلأن؟نفوسكماعرفوا..بالربأحبائي"يا

)2(هئابتينيبقواأنيستطيعونزمانهميعرفونوالذين،زمانهميعرفون

قلق.اوتوترادنىبلا

.14ص،صابقمرجع،العفافبةالننمبةالىعدخل،مرمسسمبر)1(

نصوصسلسلةالثمهيد(،عبدنصحيد.)ترجمةالرساثل،أنطونيوسالقديس)2(

للدراصاتالأرثوزكسيالمركز،أنطونيوسالقدي!مزسسة)72(،رقمأبائة

الآباية،
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5!ااالأرثونحسم!ا!المسيحيةثيخرا8مفوم

هومالمعرفةالمجالثفثح)اللىاث(النفسىمعرفةعلىالقدرةان

علىالمنرنبةالنتيجةونكونالآخر،،المجتمع،الزمان:الداتخارج

الأنجازضرورةعلىالقدرةالمرءلدىكمولدحبث؟خوفبنيرحياةذلك

عليها،منكفئفيرالداتدائرةمنالخروجعلىقادرذاهوفها،المباع

أجلمنذلككلمعيتفاعلثمومن،وأقرانهومجنممهزمانهعلىمنفتحا

وجديد.مبدعهومابكلالسلبينجاوز

الأرثوذكسية:القبطيةالكنيسةصلواتفيالآخر)د-3(

منالأساسيةالمبادئبترسيخقامتفدالإسكندريةمدرسةكانتلاذا

فقد؟متكاملةفكريةرؤيةتكوينفيساهمتالتعليميةمنظومتهاخلال

:يقولبعضهمجعلت

الحياةفيالفعالأثرهااللاهرتية..الاسكندريةلمدرسةكان

منيتجزألاجزءاالمدرسةكانتكما،جوانبهاكلفيالكنسية

المسيحيالفكراتساععنالمدرسةكشفتلقد5.الكنسيةالحياة

الجميع،علىالانفتاحعلىقادرهجعلهاماوهو..عامبوجه

الفكربهأخذراسخامبدأمقدمة(،والتنوعالتعدد)سمةفحملت

بين)الجسر(دورلعبتحيث،ذلكبعدورجالاتهالمسيحي

(.بشريةتنويعاتمنيحملوما)المجتمعوالعالمالكنيسة

"أولتحقيقفياللاهوليةالإسكندريةمدرسةنجحتلقد

الفكرواستنباطاتالايمانبينللتوافقمنهجيةمحاولة

،والإيمانالعقلبينكذلك،خصومةغيرمن)1(هالبشري

أموروهيالآخر،وفهمالذاتإدراكوبين،والمعرفةوالحياة

مصر+)1".فيتمتدانماأثينا،فيولاالقدسفيتتم"لم

.أصه،سابقمرجع،ملطييعفوبنادرسالفمص(1)
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مر!اأ.سمصا6!ا

،الفكريالمستوىعلىاللاهوتيةالاسكندريةمدرسةفيأنجزماان

الطفسبةالروحبةالممارساتخلالمنالعملبةتجسيداتهلهكانت

والطبيعةالعالمفنجد،اليوميةصلواتهاخلالمنعنهعئرحيث؟للكنيسة

.الصلواتهدهفيحاضراتخصبص(،فبرهن)والآخر،والمجتمع

تكنلمانهاإلا،ينمةطبيعةذيككمانالكنعسةطبيعةمنوبالركم

عناصرمنيضمبماحولهامعلىمنفتحاوانما،نفسهعلىمنغلفاكياثا

النموفينقدم(-المؤمنين)جماعة-باعتبارهافالكنيسة.وبشريةثةما

والآخروالمجتمعالعالمعلىالانفتاحفيالأفرادبهتطالبالذيالعملي

)1(:العاليةالصلواتنجدوعليه.هويتهتحديددونمن

والثروةوالوطنبالأرضالالثزام:والزراعةبالأرضيتعلقفيما

التقويمالأرثوذكسعةالقبطبةالكنيسةاعنمدت؟والماليةالزراعبة

مواعيدلتحدبد(الفرعونيةالعصورمن)الممتدالمصريالزراعي

ثلاثةثمةالمصريرقدماءفمنذوصلراتها.ومواسمهاأعيادها

عنالكنيسةص!لواتتعبرمنهاكلوفي..زراععةفصول

.الكونإلهإلىوترفعهاوتمنيانهالفلاحاحتياجات

بابةإلىيونيو/بؤونة)منالمياهىإلحاجةفيالأ!ضتكونفحين-

ويصغدها،اثهيباركهاكيالنهرحياةأجلمنالكنيسةتصلي/أكتوبر(

.الأرضوجهبهاويفرح

/أكتربربابة)منوينموالزرعببدأبدورهيلقيالفلاحيبدأوحين-

الحفلونباتالزروعأجلمنالصلواتنكونفبراير(طوبة/إلى

عظيمة.بثمرةتكملأنإلىوتكثرتنموخىاللهليباركها

حبمدرصةكتابهفيملادةسليمانوليم!.أوؤماعلىالجزهذانياعتمدنا)1(

-9.13ص،صابقمرجع،الوطن
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147طرثودكسهةالمصركةالسي!د3*خرمفهوم

يهيئكياللهإلىيتطلعالفلاحويبدأالإثمارمرحلةإلىيصلوجن-

بؤونة/إلى/فبرايرطوية)منتعبهثمرةفيحصدلذلكالمناسبالمناخ

إلهيباركهاكيالأرضوثمراتالمناخأجلمنالكنبسةنطلبيونيو(

سالمة.وبكملهاالكون

الرمةفيغايةصياغاتفيصلواتهافيسبقماالكنيسةبلورت

بأمورالكنيسةاهتمامعنمعبرةالكاهنلسانعلىتنلىحيث؟والعدوبة

من،يومهمبقوتكذلكمباشر،بشكلاليوميةوحياتهمالمصريرتهم

:الصلواتهذه

ليرويالأرضوجهفرح،كنعمتك-كمقدارهاالمباه"أضعد

حياتناودئروالحصادللزرعأعذها،أثمارهالمكثر،حرثها

".يليقكما

وششعادالتكوينسفرفيوردمابحسبالنيلي)1جيحوننهر.

(،اليوميةالصلواتفيالاسم

بركنك،مناملا.
،رضالأوجهنتى

اخرىبعةجددها
..كمقد/ره/لنيلنهرضعذلم

/لخيرمقاملاهامصربقاع
...ثمارهاوتتباركحرثهاوليكثز

مصر:بلادكللتفرح
+جود!...مقبفرجننهللرضوالأ

والرلم،/لرحمةبعبنالعالممحلىتترلم/لهـهيا"

.الأرضفلاتفيويارك
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)د-

)1(

ا.صمصمرثس

،عاموكلالعامهلىافيباركهمصرونيل

.+رضالأوجهوفرء

ظروفمنيعانون!ال!ينوالفقراءبالبحناجينالكنيسةعنبتكما

تحديدبغيرأجلهممنتعلىخاصةصلواتفصاكت،خاصة

:تقولحيث،هولنهم

بصلاحك،لملسنةكلعلبارك+

.الفقراءجللممق
والضيف.،والفريب،واليميم،وملةلملأاجلمق

....كلناجلنالممق

تترلمجاك.الكلعيوننلأ

حين.فيكلطعاصهمتعطيهماللىكهنتلمنكلأ

صملاحك.حسبمعنالمصنعحسن

.جسد+ديلكلطعامامعطيايا

علىقاثمةجدليةمصر:في/الإسلاميةالمسيحيةالعلاقات4(

الوامية()9(:)العحدديةو(الاجتماعي)العفاعلقاعدثي

مصرفيوالمسلمينالمسيحيينبينالمشتركالعيشلتاريخالقارئ

محلى:الجزءهلىافياعتمدنا

الشرقفيالدينيةوالمسألةالغرب:والعقابالحماية،مرمسسمير)1(

للننمر،ميريت..(،المواطنة..التاريخ:الأمباط:الثالث)القسم،الأوسط

والعسلمينالأقباطبينالعلامةتفاصيلتجدحيث802.-71؟ص00،02

العصور.عبر

433.-425ص،سابقمرجع،المواطنةقاعدةعلىالحوار،مرقىسمير)ب(

الوافعية(ئة)التعدوالأجتماعي()التفاعلبمفهومينقصدهمافصلناحيث
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914الأرلوفحسيةالمصرلةالمسيحية3*خرمفهوم

عنتعبيرايكنلمأنهوهوالا؟الأهميةفيكايةأمرعنديقفأنلابد

جغرافيإطا!فييعيشون)مطلقين(ديانعينإلىينتمونلأفرادفيزيقيوجود

المستوياتعلىتفاعلاتأيةوجودهمعلىينرتبلابحيثواحد،

يعكسالعيشهذاكاندانما،والثقافيةوالسياسيةوالامتصاديةالاجتماعية

فععايعى.والإسلامالمسيحيةاستيحابفيالمصريةالحياةخصوصية

الكيانبهااتسممقؤماتبفضل)المطلقين(الديانتينأبناءمنالمصريون

وسيلة!وجودالواحد،المصريالعرقوسيادةالتجانس:مثل؟المصري

والتداخلالسياسيةبالوحدةبتسمسياسينظامذاتودولةرئيسيةانتاج

احدهيمنةخلالمنالتعددالعجانسيبتلعلموعليهالجيو-ديموغرافي.

ولكنالفرمة.يكزسعاملاالتعددصارولاالآخر،وجودلمحوالمطلقين

دونحالتوالحضا!يةوالثقافيةوالإنعاجيةالاجتماعيةالمشتركةالحياة

والاستبعادالاستيعاب-كيرثالثابديلاوأفرزتالاستقطابحدوث

حيثوالععدد(،النجانس)جدلخلالمنالمشعركةالحياةهوالمنبادل-

الآخر،وجودينفيولا،والموحدةالراحدةبالمقوماتالاحتفاظ

بينالعلاقةإن.الوحدةأرضعلىالتعددتمارسباتتفالجماعة

هما:أمربنعلىتامتالمصريةالخبرةفيوالمسيحبينالمسلمين

(I)الاجتماعي.التفاعل

الوامعية.التعددية2()

القراءةولكن،العلامةهذهفيهاتعثرتفتراتهناككانت،نعم

لهذهحاكمةماعدةهناكأنعلىتدلوالمنصفةوالدميقةالمتأنيةالناريخية

مكونيبينالتماسك/الاندماجالتكامل/درجةأنذلك؟العلاقة

اقتصاديةقاعدةعلىالقائمالنهوضقتراتمعتزدادالوطنيةالجماعة

خبرنهاتكمنمصروأنللحوا!(،أنواعسبعة)رصدناالحوارلأنواعكذلك

الثقافي.الحوارولاحقأ!أ!(،practices)المشتركةالحياةحوارفيالأساسية
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0115.سصهرثمى
/الاندماجايكامللمثرجةف!ن:صحيحوالعكس،متقدمةواجتماعبة

ويمكن،الأزمةفتراتفيالآخرونفياسنبعادلمصلحةتنراجعالتماسك

مرورا،هدايومنالهالىمصرفيالولاةعصرمنبدايةالأمرهذامراجعة

النالية:بالعصور

م.509-868الطولونيةالدولةعصر)1(

م.359-969الاخشيديةالدولةعصر)2(

.أم96917-ا(والثاني)الأولالفاطميالعصر)3(

.اما-.17425الأيوييةالدولةعصر)4(

.ام-517ا025المماليك)5(

.أما-517508العثمانيةالدولة)6(

.ام508عامفيتأسستوالئي،عليمحمدمنلىالحديثةالدولة)7(

هبورو()أوصعودأنالسابقةللمراحلالتاريخبةالقراءةوتعكس

وهل(،المجتمعية)الجدليةتسمينهيمكنمانحكمهإنمابالآخر،العلامة

التجربةف!نالنعثر؟تكرارمعحتى3تخلفأمنهوضحالةفيهي

مرةبالأخر،العلامةنتجددأنبعوقماهناكبكنلمإنهتقرلالتاريخية

للجماعةحيةخبرةايعثرجعلالذىالأهر،العلاقةتعثرتمتى،مرةبعد

انفراجةتحدثنوترذروةكلمعأنهنجد،أخرى!يلغة.المصريةالوطنية

مصرف!نلذا؟العقامهذافيالتاريخدرسهووهذا،التماسكاتجاهفي

حدثدان؟السجاليالحوارأوالعبشيريالدعري/الحوارتعرتلم

.مصيرةولفتراتالأزمةلحظاتفيفيكون

)الآخر(منجعلتمدوالمسيحيينالمسلمينبينالمشتركةالحياةان

الأولويةبينهماالعلاقةأعطتنفسهالومتوفي،الواقعفيبقوةحاضرا
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151كرثودكمةال!ةالمسهح!فىيلاضرمعهوم

و()المقدسمنجاوزة،العومبةالحياةخلالمن)الانساني(واللزمني(

علاقته-فيفالمسعحي)اسنلهاما(.وانماإهمالاأو)نكاراليس)الالهئ(،

لىلمانياعلانأودبنيحديثدونمنالمسمحيةالمحبةبجسدبالآخر-

العملي.الوامعفيبعبنهمالىلمانهمنيسنلهمفهو،العملبةبالممارسةلانما

الطرفين،نجمعمشنركهمعاناة،وتطعأ،مثتركةوحعاةمشنركهانسانيةفعمة

إنسانفهو،الدينبموانتماؤهولونهجنسهيكنمهمامعهأعيشالديفالآخر

يعيشكانلونماذا،المبدأحعثمنهذا.معليلهوخليفةاللهصررةعلى

تكونالعثمانيةالفترةولعلله؟أتعرضلما!يتعرضنفسهالاجتماعيالسيا!

بالاشتراكالأقباط"انكيفالمؤرخونيذكرحيث؟سبقماعلىبقوةدالة

معا،خضعافلقد)؟(،"والفقرالكوارثمنبعانونكانواالمصر!نكلهع

لأوجاقاتوا)الواليالعناصرثلاثيالحكمنظاملنفس،لأقباطواالمسلمون

جعلالذيالأمر؟المالجمعهوفيهعنصركلهئمكانوالذي(والمماليك

اهتماماالادارةئعرولم..واحدةمنبدلاضربيمةجهاتلثلاثفريسة"البلد

يكنلمف!نهالمقامهذاوفي،الماليةبالأموريتعلقفيماالدينيللاعتباركيرا

وخدتوهكذا..معساويا..ناst.^.Lكلا،والأمباطالمسلمينيينتمييزهناك

الرطية،الإنجازاتبعنهماوحدتكماوالأمباطالمسلمينبينالمعاناة

Lما.دحاضراالأخريظلأنفيساهمالديالأمر

خاتملا8هـ()

المسيحيةمنظورمن)الآخر(مفهوممنالاقترابحاولناوبعد،

نفاعلهاوكيفيةالحضاريةالمصريةالخصوصيةمنانطلاقا،الأرثوذكسية

المفهومأن:القولوخلاصةالآخر.نحورؤينهابلورةفيالمسيحيةمع

عنالنظربنفق(باذلة)بمحبةالآخرمعيتعاملالأرئوذكسيالمسعحي

.tyفنهولضعyآهNءلاه)1( IndianنعةةAtiya, .A .S A History of Eastern Chris

99,1468.pء!ه!!يم
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11.سمصمرثس52

مأعملصاحبأمكانحاكما؟طميعتهوعن،جهةمنودينهوجنسهلونه

ذلكيكونانأوتفريطدونمن،أخرىجهةمنأجيرا...أممحكوما

عليه؟الجمعيالتوافقيتمبماالاخلالأووأمنهاالجماعةلوحدة!مهد

مصرإلىوفدواعندماللفرنجةالأمباطيتصدىأنغريبايكنلملذا

مصر.وحدةيهددسوفذلكلأن؟الدينيالمشثركمنبالرخموالمنطقة

إلى)مفهومي(هوماتجاوزقدللاخرالأرثوذكسيالفهمإن

أ!ضعلىالتفاعلفيالعمليالاختبارخلالمن(الحية)الممارسة

والحياةإ،التواصليعني-باختين-بحسبإفالوجودالاخر،معالواقع

ر!4ماو!زاالآخر،مععل!!زفيالانخراطتعنيالدات)1(إلىبالنسبة

تعرضتالتيوالانكفاياتوالععراتالإعاقاتمنبالركمالمصريةالخبرة

تتسممصريةخصوصيةهناكأنفالثابتآخر؟إلىحينمناليهاوتتعرض

جانبهامنالمسيحيةتحملهبماامتزجتقدالاستيعابعلىبالقدرة

واختبرتمورستصيغةنتجتحيث)الأخر(إلىبالنظرةيتعلقفيما

هذهنيعليهالضوءنلقيأنحاولناماوهو،أخرىأوبدرجةعمليا

وان،الصيغةهذهندغمأنبمكنكيفهوالآننحعاجهماولعلالررقة.

منحادةواستقطابات،جانبمنمعلاحقةمتغيراتظلفيفاعلةتسممر

ثالث.جانبمنمعمدةنكريةإشكالياتويروزاخر،جانب

آفاق،صالحفخرىنرجمة،الحواريالمبدأ:باخنين،ترد!ر!تتزنيتان)1(

.256ص،6991،النقافةلقصورالعامةالهينة)14(،رممالترجمة
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ه
)البووتدلدتانقيةاا!نجيليةالمسدثلة

الاخرمنوالموقف

لمعياكرمالدكتورالقمى

الأله!انمقارنةالشاذ

والنشرالإعلانثسمرنيس

مصرقالانجيليةبالحنيسة
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ممدمة

علىالمطروحةالموضوعاتمنهو)الآخر(موضوعأنشكلا

صدامإلىهعتنجتونصمرئيلدعوة:أهمهامن؟أسبابلعدةبقوةالساحة

الأرهابظاهرةتفشيوكذلك،التاريخنهايةألىوفركوياماالحضارات

التفكيرإعادةإلىالقراروأصحابالمفكرينمعظمدعتالتيالعالمعة

مأ3العرميأم؟الديني)الاخر(هووهل)الآخر(3هرومنما:في

الفيلسرفقولحدعلىالآخر(هو)الجحيموهلاخر؟ايام؟الجنسي

)الآخر(1هذامنالأديانموقفهوماثمسارتر؟بولجانالوجودي

فهناكالآخر(؟)مفهومحولتدورضخمةتساؤلاتانفجرتوهكذا

يناديوثالثهو،كمابقبولهيناديمنوهنالكالآخر،بنفييناديمن

الأمريكية-المتحدةالولاياترأيناوهكذا.تحفظاتمعواحتضانهبقبوله

يمعلانقسمينإلىمفكروهابنقسم-الأيامهذهفيالعالممائدةوهي

لوشىبرنارديمثله:الأولالقسم:العالمكلفيالمفكرينموقف

الانحادسفوطوبعدعدو،)الآخر(أنيعداناللذانهنتنجتونوصموئيل

الاصطداممنمهربلاأنهوبدا،الإسلامهو)الآخر(اصبحالسوفييتي

الخطرويدركيستيقظلكيالغربالعيازهذاويدعو)العدو(.الأخربهذا

المسلميندعوةلإجهاضاسترانيجيبنحركيقومانلابدبل،يهددهالذي

الومتفيهذا،وهزيمعهمالمسلمينمحاربةيجببل،النربلهريمة
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لععياحرامد.561

هاور-وليوناسبيزتوجونرموزه-والذيالآخرالتيارفيهيتبنىالذي

إلىالنظرةوأنالجديد(،)التحديلكنه،عدواليسالإسلامأنفكرة

وامعية،وكيرموضوعيةغيرنظرةهيخوفأورعبكمصدرالإسلام

الآخر،هذامعالحواركثيرايفضلونفهمولدلك،منهابريءوالإسلام

هذان.المختلفالآخرمعللتفاهمالوحيدالسبيلهوالحوارأنويرون

الموقفعنالتعبعرفيالرئيسيانالتيارانهما،القولسبقكما،التياران

نأأو)عدوا(،الأخريكونانف!ما؟ومكانزمانأيفيالآخرمن

راميةإنسانيةحضارةلبناءمعالنتعاونودافعاذواتنالفحص)تحدبا(يكون

الآخر(،إلى)النظرةفيضخمإسهامالأديانلجميعكانوقد.ومتطورة

الإنساني.المستوىعلىلقبرلهالدعرةجاءتومنها

والعلومالامتصادكليةفيالحضاراتحواربرنامجكانهنامن

النظري)التأصيلبعنوانمشروعإلىدعاالذيالقاهرةجامعة-السياسية

.موعدهفي(والدينوالحضارةالعقافةبينالعلاقة:الحضاريةللدراسات

الرئيسيةالمسيحيةللطرائفالمشروعهذارئيسمصطفىناديةد.ولدعوة

عنمفهومهاعنللتعبير،والإنجيليةوالكاثوليكيةالأرثرذكسية؟الثلاث

القانمينأنكما.الإشادةتستحقوأكادبميةوعلميةحضاريةسابقةالأخر

دعوةفحا!لواالأخر،عنأحاديةإسلاميةبرؤيةبكتفرالمالمشروععلى

يدلوالكيالساحةعلىالموجودةالاسلاميةوالتباراتالمذاهبمعظم

يدعواانفيايضاالسبقلهموكانالاخر،عنمفهومهمنيدلوهم

نأالفتعكانأنبعدالاخر،إلىبالنسبةمفهومهمعنللحديثمسيحيعن

نشيدأننودوهنا.المسيحيةالمفاهيمعنبالحديثمسلئمثمئأكابقوم

حضاريةأكاديميةتفزةفهذه؟المشروعهداعلىالقائمونبهقامبما

عنليتحدثواحدمسيحيئديميئiأبدعوةيكتفوالمإذ؟لهمتحسب

منطائفةكلمنمتخضمبىبدعوةقاموالكنهمبكفيتها،المسيحية

لبرنامجالمتطورالفكرهذاانشكولا،الرئيسيةالمسبحبةالطوائف
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157*خرمنوالموثف)البروثستانتية(لإنجيليةالمسيحية

وسوتالاخر،فهمفيحقيقيااسهامأيسهمسرفالحضاراتحوار

التيمصر،فيهنعيشالذيالوطنلبناء؟معهللتفاعلحقيقيةقفزةيكون

جميعا.نحبها

بشأن)بروتسعانتية(إنجيليةمسيحبةرؤيةبتقديمأقومسوفإنيوحيث

أقليةهممصرفيالإنجيليينإنوحيث،المختلفالآخرمنالموقف

تبدوربماكثيرةمصطلحاتاسنخدامإلىسأحتاجكنتولما،الأقلية

للمصطلحاتبقاموسأبدأأنفضلت،العاديالقارئعلىغريبة

استخدمسوفأيضاولأني؟القارئعلىللتسهيلوذلك؟اك!+،330

أتبعفسوت،البحثفيالعيالآراءلتأصيلالمقدسالكتابمننصوصا

ثم،المسيحيالفكرفيالتفسيرمدارسأهمبشرحالمصطلحاتقاموس

فيهوالذيالدينيالنصوتفسيرفهمفياتبتاهاأناخترتالتبمالمدرسة

ا!جابةوفيه؟الأولبالفصلذلكاتبعثم،المقدسالكتابالحالةهذه

الدوافعماأوأوالآنهنا)الآخر(موضوعفيالبحثلماذا:ؤال11عن

البحث؟هلىالمعل

والمرجعية)التاريخالإنجيليةللطائفةترلفاأقدمالثاننالفصلوفي

الإنجيليالمسيحيالفكرتطورعنفسيكونالثالثفصلناأماوالتأثير(،

إلىعشرالسادسالقرنفيالأصلاححركةظهورمنذالآخر()نحو

سأقدمالختاموفيالأخر.منوموقفهمالإصلاحيينلأراءعارضا،اليوم

ن!خصيا.اجنهادأ
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:Glossaryمصطلحات

Millennium:الألفيالمفك1-

ألفلمدةالمادفيالعالمعلىالمسيحمفكفكرةعلىيطلقتعبير

حرفئ.ئفكأنهبعضهمويع!كدعام.

اسمهللرلنديشخصبدعلىالحديثالعصرفيالفكرةه!هظهرت

العشرينياتمنأبتداءإنجلعرةفيالفكرةوراجت(،دارلينلسون)جون

ملكالألفيئالمفكأنالآخرالبعضيعنقدبينماعشر.العاسعالقرنفي

السماء.فيبهويععرفالأرضعلىتمامايرفضهوالثالث،روحيئ

Gentنlكم!3:الأ2-

بالألهتؤمنلاالتىيةاليهوغيرالشعوبكلعلىاليهوديطلقهتعبير

حعىالعهردذهنفيزالماالتقسيموهذاالعهود،إله)يهوه(الواحد

اليهودية.كبرالأجناسكلتعني)أممي(وكلمة،البوم

ثمل:سرا!-3

ومعناه؟القديمالعهدفيالأسباطأبييعقوبالنبيعلىاطلقاسم

عشائرأومبانلاسمإلىذلكبعدتحولثم(الله)اميرا!(الله!أى)من

ثمداوود،أسسهاالتىالقومعةالدولةاسمإلىثم،بعقوبأبناءنسلهم

بعدداوودمملكةمنالشماليالجزءعلىإسرائيلمملكةاسماطلق

الدولةعلىاليومالاسمويطلق،رحبعامالملكحفيدهعهدفيانقسامها

يؤلدونها.العالميهودكليكنلمدان،فلسطينأرضتحتلالعي

ال!لوليكية:الكنيسة4-

العالم،شعوبكلتجمعالتىأي)الجامعة(تعني)كاثوليكبة(كلمة
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915*خرمنوالموثفأ!رتستانتم!(لأنحمطهةالمممهحهة

التيالتعاليمأيبالتقليدوتؤمن،الفاتيكانبابايرأسهاالتيالكنبسةوهي

وبالكهنوت،المقدسالكتاببجانبللاخر،واحداالأجيالثسلمها

تؤمنلاوهياخر،بعدواحداالبابواتإلىالرسولبطرسمنالمسقم

.الأرضعلىالمسيحملكبحرفية

الأوثوذكسية:القبطيةالكنيسة5-

وكلمة.بيزنطةكنيسةاضطهادمنعانتوقد،المصربةالكنيسةوهي

بالكهنوتثؤمنوهي،الرأيسليمتعنيوارثوذكسي،مصريتعنيقبطي

موثقاهذايكنلموانالنقليد،حسبالرسولمرفسمنالمسئم

تؤمنولاالمقدسالكتابجانبإلىأيضأبالتقليدنؤمنوهيناريخبأ،

.الأرضعلىالمسيحملكبحرفية

I-القديمالعهد:The Old Testament

سفرا،93علىويحتوي،المقدسالكتابمنالأولالجزءوهو

المسيحبمجيءمبلماحتىادمخليقةمنذالإنسانمعاللهمصةيحكي

الأسفارثم،النبيلموسىأسفارخمسةعلىويحعوي،عام004

الأنساء.اسفاروأخيراالشعريةوالأسفار،التاريخية

Theالجديد:العهد-7 New Testament

المسبح،السيدمصةويحكي،المقدسالكتابمنالثانيالجزءوهو

سفرثمبشائر،اربععلىويحتوي،العالمكلفيالكنيسةانتشارقصةثم

سفروأخيرأ،المختلفةالكنائ!سإلىالرسلمنرسائلثم،الرسلأعمال

الأرضعلىحرفيأالمسيحملكفكرأصحابعليهيعنمدالديالرزيا

الشيطانعلىالنهائيةالنصرةعنللتعبير،رمزيبأسلوبمكتوباكونهرفم

الشر.وقوى
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8The-المسيا: Messiah

معئناأواللهمنممسوحاشخصاوتعني؟العربيةباللغة)المسيح(أي

)المسيا(إسرائيلشعبانتظروقد،أعدائهمنوتخليصهسعبهلإنقاذمنه

بعفقاعتقد)المسيح(جاءوعندما،اعداءهويهزمعدلأالدنعايملأالذي

روحيئ،ملكوتهانداعلانهالعنفرفضهويسببلكنه)المسيا(،انهمنهم

الذينأما،بالصلبعليهوحكموارفضوه،الدينيةللسلطاتوتحذيه

نأإلا)النصارى(،اسمبعضهمعليهماطلقفقدبهالمانهمفياستمروا

ينعظروناليهودباقيواستمر،المسيحيونهوشائعااصبحالذيالاسم

.اليومإلى)المسيا(

The:الصهيونيةالمسيحية-9 Zionist Christianity

وقد،إسراثيلدولةئعضيدمنهاالغرض،امريكةنينشاتحركة

إلىاليهودعودةانتذعيفهي،دينياطابعاالحركةهذهدعوةأخذت

العالم،إلىثانية)المسيح(لمجيءلاعدادللنبوءاتتحقيقهيفلسطبن

الكنتائس،وبعضالاعلاموسائلداخلفيالحركةهذهانتشرتوقد

المسيحية.السفارةمنها؟متعددةهيئاتوتبئتها

!!Remnant:الباقيةالبقية-01

بالمسيحالايماندونسيبقىالذياليهود،شعبعلىيطلقاصطلاح

المسيحانعصاروبعد،إسرائيلأعداءلمحاربةوجبروتبقغعودتهحتى

وتحكم،كجماعةبهوتؤمن،عليهالبقيةهذهتتعؤفسوفأعدائهعلى

سنة.لألفالعالممعه

11Zion-صهيون:

الشعبعقلفيذكرياتلهورشليم(،)1القدسفيجبلاسم
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161الآخرهنوالموقض)اليروتستانتهلأ(لأنييليةالمسمح!ة

إلىمنطلعاأورشليمعنبعيدامنفيايكونعندماوخاصة،اليهردي

،المعاصرةاليهوديةالصهيونيةحركةعلىالاسمهذااطلقوقد،العودة

بازلمؤتمرفيهرتزليدعلىوتأسست،سياسيةانجاهاتانخذتوالني

7918.س!نةبسويسرة

-الكنيسة:'1

وتطلقمعا(،للاجتماعالشعب)دعوةتعشيونانيأصلمنكلمةوهي

مرادفةوهي،طوائفهباخنلافالعالمكلفيالمسيحيالشعبكلعلى

العهدفي)إسرائيل(فمفهوم)إسرائيل(،القديمالعهدفي(الله)شعبلكلمة

الجديد.العهدفي)الكيسة(مفهوممحلهويحليناظرهأصبحالقديم

Jerusalemأورسليم:-13

اليبوسيون،يسكنهاكانصغيرةمدينةوهي،السلاممدينةنعني

)طالوت(شا!لأسسعندما،عرباكانواالمراجعبعضفيواليبوسيرن

إلىاووددجاءساولموتوبعد،إسرانيلمملكةلإسرانيلملكاول

كانتحيثفيهاالساكنينالببوسيينإلىنطفعالاسعراتيجيولفكره،الحكم

إلىوحؤلهااورشليمداوودأخذلذلك؟الدولةونخطيطإدارةفيسهرةلهم

إسرائيل.دولةتأسيسفيضخمدورلليبوسيعنكان!قد،لأسرائيلعاصمة

Martinرو:طرفى-14 Luther

(،)الإصلاححركةمائدامAY'4عامألمانيةفيولدالذيلوثريعد

ورمف،الكاثوليكوالرؤساءالأمراءبعضوضدالباباضدصارعوقد

لوثرونادى،الكنيسةتصدرهاكانتالعتي(الغفران)صكوكيسمىماضد

وبعد،اللهرضاعلىالإنسانيحصلأنأيبالابمان(4)العبريربحقيقة

بها،يقومصالحةأعمالعلىبالاعتماداي؟بالأعمالوليس،أمامهبازا
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)كاتدرائيةبوابةعلىعفقهابندا)59(منمكونةوثيقةفيذلكواعلن

التيالآباءواقوالالمقدسبالكتابلوثرتمسكوقدأم517سنةوتنبرج(

التيالانجيلعة()الحركةزعيملوثرويعد،المقدسالكتابمعنتفق

الكاثولبكية.الكنيسةواجهت

اختيار)استمراروفكوه،للمسيحالحرفي)الملك(فكرةلوثررفض

المسيح.لرسالةرفضهمبعد(اللهكشعباسرائيل

John:كالفنجون-15 Calvin

يكنلمإنعشرالسادسالقرنفي()الإصلاححركةقادةأعظممنيعد

أباكالفنوبعذ،وسوشمرةفرنسةفيالحقبةهذهفيظهرمضلحأعظم

الديمقراطيالنظامعلىتعتمدالتي(المشيخيةالكلفينيةاللكنائسومؤسسا

في(المشيخي)النظامبتأسيسقامالذيفهو،الشعبيدفيالسلطةوتضع

ونفسيرأتعليماتحوي،مجلدا)95(حواليكالفنكتبوقد،العالم

ترجعدالعهالعسيحية(،الديانة)أسس:اللاهوتيالمرجعوأهمها،ووعظا

الثهسعب)اسرائيلكونلفكرةرفض!وفيها،بمصرالانجيليةالكنيسةنعاليم

بصورة)العهد(و()الأرضتفسيرووفض،للمسيحرفضهمبعدالمختار(

عام(.ألفلمدةللمسيحالحرفي)الحكمورفض،حرفية

المعمودية:-61

دينرجلبهويقوم،المسبحيالإلمانإلىالانضمامعنيعئرطقس

معلذلكمخصصخزنأوبحرأونهرمياهفيبالتغطيسوذلك،مسيحيئ

الماءبسكبالمعموديةتعمأنيمكنأنهتؤمنالانجيليةوالطائفة،الصلاة

التقليديةالكناشأنإلا،بالتغطيسأورشهأوالرأسعلى

يتمالمعموديةخلالمنالتوبةنوالانتؤمن)الأرثوذكسية-الكاثوليكية(

إعلانالمعموديةانالإنجيليونفيهيؤمنالذيالوقتقي،سزفيبشكل

)الكنيسة(.؟الربشعبجماعةإلىالمعتمدلانضمام
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163يلاخرصاوالموثف)اورتستانتمط(لانعيليةالمسيحية

7i-:التبرصر

التركيزوكان،اللهأمامبازاالإنسانئعتبرانيعنيلاهوتيمصطلح

حققهبماالإيمانعلىالتقليديةالكنائسفيالتبريرهذاعلىالحصولعلى

الأنجيليةالطائفةفيأما،الصالحةبالأعمالوأيضأ،بالصليبالمسيح

للأبمانكثمرتأتيفهبمالأعمالأما،يكفيالايمانأنتعتقدف!نها

للتبرير.كشرطلا

Presbyterianلأ:المشيخيةالكنيسة-81 Churc

أسسهاوقدععرالسادسالقرنفيالاصلاحثمارإحدىوهي

حيثبمصر،الأنجيليةالكنيسةوهي،كالفنجونالمعروفاللاهوتي

الاسلامفيشيخكلمةلأن)المشيخية(الحرفيةترجمتهافيصعوبةوجدوا

سميتالوقتذلكفيالخلطمنوخوفا،المسلمالدينرجلتعني

منعدراختيارعلىيقومالمشيخبةالكنيسةونظام،الإنجيليةبالكنبسة

ويطلق،الكنيسةإدارةمجلسليكونواالمباشربالانتخابالكيسةأعضاء

هوالذيالكنيسةراعييرأسهممدئر()شيخلقبمنهمواحدكلعلى

شزونب!دارةالمجلسهذاويقوم(،معلم)شيخبلقبويدعى)القسشى(

الكنيسة.

النيل:وسنودس)الانجيلي(المشيخيالمجمع-91

فيالمرجودة)المشيخية(الإنجيليةالكنائسالمشيخيالمجمعيضم

كنائسقسيسيكلمنويتكون،الدلتا...إلخ،القاهرة:مثل،معينةمنطقة

ممنلة،كنيسةكلمن(الكنيسةإدراةمجلس)عضوالشبوخوأحدالمنطقة

فيالقسيسينجميعيضمحيث؟الأعلىالمجمعفهو)السنودس(أما

كنيسة.كلمنسبخومعهم،الحربيةمصرجمهورية
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M.لمعياصؤمد

الففران:صكوك-02

تبيعهاالكاثوليكيةالكنيسةوكانت،رومةمنتصدركانتأوراق

بيعحصيلةوكانت،لخطاياهماللهغفرانعلىبدلكمستندللشعب

وكان.المقدسةوالحروبالكاتدرائيةبناءفيتسعخدمالغفرانصكوك

التيار)59(لوثرمارتناحتجاجاتأحدالغفرانععكوكعلىالاعتراض

وتنبرج.كاتدرانيةبابعلىعلقها

:الاصلاحوساثل-21

عنفيهايعبرالعاشر(اليوللباباووجهـهالوثرمارتنكتبهارسائل

إلىللعودةويدعوه،الوقتذلكقيوالكنبسةالبابالممارساترفضه

جميعا.البابارفضهاوقد،الك!نيسةإصلاحفيالمقدصالكتاب

الكنسي:الحزهان-22

يخرجمقكل)تخرم(انسلطانهامنأنهالكاثوليكيةالكنيسةترى

لوئرمارتنالعاشر(اليوالباباحرموقد)مهرطقا(وتعده،تعاليمهاعلى

من)محروما(لرثرمارتنالكاثوليكيةالكنيسةعدتوبهذا،ام052عام

السماء.دخولمنأيضا)محرومأ(و،الأرضعلىكنسيةامتيازاتأي

اللوفرية:الأنجيليةالكنيسة-23

تعليماساسعلىتكرنتالتي(،المصلحةالألمانية)الكنيسةوهي

وحصلرا،الباباضدموقفهفيلوثرساندتوقد،الاصلاحيلوثرمارتن

.ام526عام)الرايخ(الإمبراطوريالمجلسمنككنيسةبهمالاعتراتعلى

:الأيمانإقرارات-42

وأالعصرر،منعصركلفيالكنيسةبهتعتقدلماصياغةوهي
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165خرا8منوالموثفأالووتستانتهة(لانجيليةالممميحية

عبرالكنيسةلىلمانتطورعنتعبروهي،معينةهرطقةالكنيسةتواجهعندها

الكنيسةفينرددوأحيانا،الايمانلعثبيتإليهاالرجوعويمكنالعصور،

.العبادةأثناءفي

لربانئ:الع!ث!اءا-52

لذكرىالكنيسةفيالمسيحيونيمارسهاالعبمالفرائضأهممن

خنزمنويتكون)حوارييه(،تلاميذهمع(المسيحللسيدالأخير)العشاء

والخفرالخنزعلىالكاهنصلاةبأنالعقليديةالكناثسوتؤمنوخضر،

البروتسعانتيؤمنبينما،حرفعةبصورة(المسيحودم)جسدإلىيحزلهما

به)التغذيوالمسيححضورعنتعثرذكرىمجردالفريضةهذهان

القسيس.صلاةبعدوالخمرللخبزتحولأكطيحدثولاروحيأ(،

والبابا:والأسقفالكتاهن-26

(،والكاثوليكية)الأرثوذكسيةالتقلبديةالكنائسفيتوجدكهنوتيةرتعث

العشاء،الاعنراف،)المعمودية:السبعةالكنيسةأسراريمارسون!هم

ثم(،)الأسقف()الكاهنويرأس...إلخ(،والزواجالميرون،الرباني

)البطريرك(.الباباجميعايرأسهم

القسيس:-27

المضلحة،الانجيليةالكناثسفيالكنيسةلراعيتعطىكنسئ!ةوظيفة

المؤمنين،جميعبكهنوتتؤمنالمصلحةفالكنانس،كهنوتيةرتبةتعدولا

أنهإلا،الشعبأفرادمنأعلىيعدلاوالقسيس،تنظيميةوظيفةوهي

ويرأسه،الكنيسةداخلالدينيللتعليم-الوقت-كلتفر!منهمكواحد

الإداريةالقراراتاتخاذفيهويعم،القسيسينجميعيضمالذي)المجمع(

.الأصواتباخلبية
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III.لمعياصؤمد

الشفالر:-82

ولمعاونة،التقليديةالكنائسفيالكهنةلمعاونةإداريةوظيفةهي

بالأمورالشمامسةيهعمحيث،الانجعليةالكعسةفيوالشيخالقسيس

المالية.

Salvaةon:لخلاصا-92

بعلافةخطاياهمنالأنسانخلاصيعيمسيحيلاهونيمصطلحوهو

البشرية؟لأجلالمسيحعملمبولطريقعنوذلك،اللهمعصحيحة

فطرفاولذلك.اللهمعالخاطئالانسانمصالحةلأجلالصليبعلىبموته

وعملالأخر.الجانبمنوالإنسان،جانبمن)الله(:هماهناالعلاقة

؟يؤمنونمقخلاصبتموهكدا،اللهمعالإنسانتصالحيحققالمسيح

المسيحمة.علبهاتفومالتيالأساسيةالفكرةوهي

القدلر:والرل!والابنالاب-03

الثههرالآب:المسيحيةفيالواحداللهعنتعبرالثلاثةالأمانيمهذه

...الخ،العالمفخلقاللهبهانطقالني)الكلمة(هووالابن(الإلهية)الذات

والكلمةاللهواحد:همالعلاثةوهؤلاء،اللهروحهوالقدسوالروح

الكنائس.فيالفرائضجميعباسمهموسم،القدسوالروح

8ل!ة3ث!لهط:2المسيحضد-31

إسارة؟تسالونيكيكنيسةإلىرسالتهفي(الرسولأبولسذكرهتعبيرهو

منمؤيدا،الأياماخرفيهذا(المسيح)ضدسيظهرحيث(،العالم)نهايةإلى

بعضإنحتىخارمةبمعجزاتيقوموسوف،الكنيسةتدميرليحاولإبليس

.ليدمرهالنهابةفيبقوةالمسيحيظهرثم،البهينقادونبالمسيحالمؤمنين
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167*خرهنوالموثفأالبروتستانتل!ة(الانعطيةالمسيحية

:والعلمانيونالأكليروير-23

فيكهنوتيةرنبايشغلرنمنجمبععلىيطلقلقبا!ليروس

الذينالشعبأفرادباقيوهم؟العلمانيمنمقابلفي،التقليديةالكنائس

نعنيولا،كاهنأليعى:تعني)علماني(وكلمة،الرتبهذهمثللديهمليس

.اليومالمصطلحمحلىيطلقكماوالماثياتالالحاد

:المنظورةغيروالكنيسةالمنظورةالكنيسة-33

المجعمعفيمعروفةكمؤسسةالكنيسةالمنظورةبالكنيسةيقصد

المؤمنينجماعةفهيالمنظورهكعرالكنيسةأما،معينةدادارةبنظامتتمتع

يأ؟ينتمونلاأوللكنانسيننمونالدبنأكانواسواءالعصور؟كلفي

المؤمنونأي؟اللهلدىمعروفةلكنهاالبشرعيونتعرفهالاالتيالكنيسة

البشر.كلهنالحقبقبون

الثاني:والميلادالمجديد-43

خلعخلالمنالإنسانتجديدأي)التوبة(،تعنيمسيحيةمصطلحات

ذلكعنويعثر،صالحةجديدةبصفاتوالتحليالشريرةالقديمةالصفات

بعملتنمالولادةوه!هجديد،منالولادةأي؟الثانيةبالولادةأيضا

.الأنسانقلبفيالقدسالروح

الأنجلي!نية:الكنيسة-35

فيالمضلحةالكنيسةكانتف!ذا،الانجليزيةالمصلحةالكنيسةوهى

الكيسةاسمسويسرةوفي)اللوثرية(،الكنيسةاسمعلبهاأطلقألمانية

إنجلترةففي)المشيخية(،الكنبسةاسكتلندةوفيالمضلحة(،)المشيخية

باسمإنجلترةخارجوتعرت،الأنجليكانيةالكنيسةاسمعليهاأطلق

الأسقفية.الكنيسة
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i"oالمداأهم

المقدسالكقابتفسيرفي

التفسيرمدارسأهمها،المفذسالكعابلتفسيرمدارسعدةتوجد

الملتزمالمعاصرالروحيالتاريخيوالتفسير،الحرفيوالنفسير،الرمزي

بالنص.

؟الرمزيالقفسرمدرسةأوفي

النبيموسىكاناذافمثلاالمسير.فيالرمزعلىالمدرسةهذهتعتمد

العليقةرأىقدكانداذا)الحكمة(،هوالجبلفهذاالجبلالىصاعدا

خلعقدكانداذا(،الالهيةالمعرنة)نارفهيبالنار(المشتعلة)الشجرة

وهكذا.(...البشري)الجهلخلعفقدنعليه

الدينيئالنمقجملماتيفقدالمدرسةهذهمعلتبنيأنسكولا

يمنعلاوهذاالرمز،إلىالرصولفييجتهدالمفسرلأنذلك؟مضمونها

قامحدةنوجدفلا،أخرىبرموزالنصغسيرقييجتهدأناخرمفسرا

مضمونهوفمارمزحدثلكلكانإذاأنهعنفضلاهذاللرمز،ضابطة

اللغويةوالبناءاتوالأفكارالعلاقاتكلفهلالأ!لي؟الحدثومعنى

منإلافهمهيمكنولا،أصلهفيسيثايعنيلاقعليم(-مثل-)قضة

أنفسنانجدفسرفكلمةاوحدلثلكلنرمزعندما؟وأخيرا3رمزخلال

الذيالهدفاوالإجماليالمعنىاوالمضمونعنابتعدناوقدالنهايةفي

بل،ومتنوعةعديدةكثيرةمعانامامانفسنانجدبل،النصيريده

التفسير.فيالمدرسةهذهنتبعلاقنحنولهذا،النهايةفيمتناقضةربما
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916خرا8صاوالموثف)اليروتستانتية(*نحييليلأالمسمح!

الحرفي4التفسرمدرسةثانيا-

نيويعتمدون،زمانهفيالنصحرفيةعلىتعتمدالمدرسة!هذه

رجوعدونحرفياالنمقيفسرونوهكذا(،النص)ظاهرعلىتفسيرهم

حوارإمامةودون(،النصتدوينوظروف)اسبابللنصالتاريخيةللخلفية

الدينيالنصتطبيقيريدونفهمالحاضر،والعصرتفسيرهمبينحيئ

الأولالقرنفيالكنيسةهوإليهمبالنسبةالذهبيوالعصر،حرفيةبصورة

أنهعلى(الأرضعلىالمسحح)مفكدفهمونفهملذلك؟الرسلوعصر

فمنهم؟حرفيئبمعنى(AntiChristالمسيح)ضدوظهور،حرفيةعامالف

:يقولمنومنهم،هذا:يقولمنومنهم،الكاثوليكبابا)نه:يقولمن

cm)ورقمه)الوحش(عنالرؤياسفرفييوحنايتحدثوعندما،ذاك

إنه:فالمنومنهمهتلر،انه:قالمنفمتهم،معرفعهفييجتهدون

لعصمت5:الرسولبولسكلماتيطبقونبل،.....إلخأخرىشخصية

وهكذا.،0005شعرهافلعغطالمرأة5وحرفيأ،الكنيسةفينساؤكم

والاجتماعيةالعقافيةوالأسبابالتاريخيةللخلفبةرجوعدونهذاكل

العصرمعفغالحوارإقامةدونوايضا،ذاكأوالنصبهذاالمحيطة

فيه.نعيشالذي

بالفص:الملتزمالروحيالتاريخيالتفسيرهدرسةثالنأ-

ثلاثة:أسنلةعنالاجابةعلىتعتمدالمدرسةوهذه

(؟للنصالتاريخية)الخلفيةالئمقوخلفيةملابساتهيماا-

المباشرةالكلماتمعاني:النصلكلماتاللغويالتفسيرهوما2-

منها؟المباشرةالروحبةوالرسالة

التفسيري)1؟والانهناإليبالنسبةالنصهذايعنيماذا3-

العصر(.أسئلةعنيجبالذيالمعاصر
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التالي:الشكلخلالمنالمدرسةهذهنفهمأنويمكن

ئسا!ؤمد.

الصحيحالفسير

الثهلكلمة

شكولا،الدينيةللنصوصتفسيرنافيثتبناهاالتيهيالمدرسةوهذه

أهمومنالمفدص.الكتابفهمفيواضحالبساأؤجدالمدارستعددان

أصحابيؤمنإذ(؟المسيح)ملكقضيةالشأنهذافيالشائكةالقضايا

تدعىمعركةتقومأنلابدثانيةالمسيحيأتيلكيانهالحرفيةالمدرسة

الجانبمنالعالمدولوجميعجانبمنإسرائيلبين)هرمجدون(

بالقوىالمسيحيتدخلالأفقفيإسرائيلهزيمةتبدووعندماالآخر،

)يأتيوهنا،لاسرائيلوينتصر..إلخ(سيول-براكين-)زلازلالطبيعية

علىيملكحيث،إليهويرجعوناليهودبهويعترف(،مجدهفيالمسيح

الشزينزعالألفالأعوامهدهوفي،عامألفلمدةفلسطينمنالأرض

وهم(،النهائية)الدينونةتأتينهايتهاوفي،البريةووحوشالبشرنفوسمن

هناكيكونأندون،وهناكهنامنالنصوصبعضعلىذلكفييعتمدون

مفكعنقيلتنصوصالجديد،والعهدالقديمالعهدمنبينها،رابط

الروحيئ،المسيحمفكعنقبلتونصوص،الحرفيينوسليمانداوود
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171*خومنوالموثف)البروتستانتية(*نجيليةالمسيحية

مبنياعسكريامفكاالنهايةفيلتنتجحرفياويطبقونهاسيامهامنوياخذونها

العالم.ثلعاهرمجدونمعركةفييهلكسوفحيثالدماء،على

اصله،إلىنمقكلفيردون،الروحيالتأريخيالتفسيرأصحابأما

نينفهمهانفيجبسليمانأوداوودعنيتحدثنمقهناككانف!ذا

تتبعأنبدفلاالمسيحملكعننتحدثوعندما،قرينتهوفيموقعه

منليستمملكتي5:قالفقدملكهعنالمسيحفيهاتحدثالتيالمبادى

البثمر...إلخ.وأفهامقلوبعلىهوالحقيقيملكهلان،هالعالمهذا

،المقدسللكتابالحرفيالتفسبريتبنونالمسيحسنمنجماعةوهنالك

الجددالمحافظعنأنكما،فلسطينمنعامألفحرفيأالمسبحئفكعن

نفسه.بالتفسبرينادونالعالمعلىيهيمنواأنبريدونالدين

حضاريةمشاريعمعيتعاملونالثفسيرهذاأصحابأننجدوهكذا

علىالأمريكبةالهيمنةفرضومثل،إسراثبلدولةنعضيد:معل؟مسنقبلية

فيهيتعاملالذينفسهالوقتفيالمعشكلةهذهوتثور6وهكذا...العالم

حضاريةمشاريعمعالمعاصرالروحيالعاريخيالتفسيرأصحاب

وقبولاونرافقاومحبةإنسانيةأكثرالعالميصبحخلالهامن،مستقبلية

وتمعلهم،العراقكزوويرفضونالأمريكيةالهيمنة!يعارضونللاخر،

الصامعةوالأغلبيةوأوربةالأمريكبةالمتحدةالولاياتفيالكبرىالكنائس

العالم.فيالمسيحيالشعبمن
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؟والآنهفاالآخرمعالعلاثةفيالبحثلماذا

عنيعلنالأيامهذهفيالقرةبهذهالاخرمعالعلاقةطرحأنشكلا

والعلومالاقتصادبكليةالحضاراتحواربرنامجدفعثمتعددةدوافع

النظريالأكادبميللبحثمجالاالموضوعهذااختيارليتبئىالسباسية

كالاتي:اعرضهاأنأود،نظركطوجههمن،أسبابعدةوهناكالجاد،

4الضاراتصراعأولأ-

صموئيلالجامعةوأستاذالمعروفالسياسيالمحئلكتبأنمنذ

فيضخمبكتابأعقبهثم،الحضاراتصراععنمقالههنتنجتون

هذاكانفلقد،يتوقفلاالأمرهذاعنوالحديث،نفسهالحوضوع

الاتحادسقوطبعدالساحةعلىمطروحةحقيقيةإشكالبةعنيعبرالكتاب

والعالمناحيةفيالغربوأصبحالقوىموازينتغبرتحيث،السوفييتي

الأسيوية()الحضارةواليابانوالهندالصينثم،اخرىناحيةفيالإسلامي

ناحية،منالغربيةالحضارةإلىالعالمتقسمالنظريةوهذه،ثالثةناحيةفي

ناحيةمنالعالم!باقي،خاصةالأمريكيةالمتحدةالولاياتبهاوالمقصود

الحكمإلىأتواالذينالجددالمحافظرنالنظريةهذهتبنىولقد،أخرى

الدافعهي2..1سبتمبر11أحداثوكانت،الابنبوشجورجمع

فيالأساسيئمنطلقهمإنيقولونوهؤلأء.النظريةهذهلتطبيقالظاهركن

فيامالحاضرقيسواء؟العلياامريكةمصلحةهوالحضاراتصدام

للأ،نسانيةالجديدالعدوهرالسياسيالاسلامأنبرونوهم،المستقبل
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العالميةالحربأنويعتقدون،منهمفزلاالضداموأن،والديمقراطية

ومن.الاسلاميةوالحضارةالغربيةالحضارةبينستكونالقادمة

ترصياتهم:

قبلمنيهددهمالديالخطريدركلكيالغربلاستيقاظدعوة)1(

والمسلمين.الإسلام

المسلمينالمهاجرينخلالمنامريكةيغزوسوتالإسلامان)ب(

منالمزيدلمنعالأمريكيةالحكومةيدعرنهملذلكوالزؤار؟

تحتأمريكةفيالموجودينالمسلمينووضع،المسلمينهجرة

منطرفين.باعتبارهمالمراقبة

ضدحدث-كمااستراتيجيبتحركالمعحدةالولاياتتقومان)ج(

منالصادرةالدعوةهدهلإجهاضقبل-هنالسوفييتيالالحاد

وهزيمتهم.محاربتهمتجببل،الغربلهزيمةالاخرين

الاخر.عنمفهرمنافينبحثانعليناكانالإسكاليةهذهوأمام

مشترحة)؟(عالميةقيمعنوالبحثالعولمةثانيأ-

؟الأديانمندينقيمعلىتأسستحضارةكلأنالمعروفمن

الحضارةأقيمتبينما،المسيحيالايمانعلىأميمتالغربيةفالحضارة

الديانةعلىالهندوسيةوالحضارة،الإسلاميالدينميمعلىالإسلامية

الحضارةفمثلااديان.علىأقيمتالقديمةالحضاراتحتى،الهندية

الحضارةكانتوهكذا،القديمةالمصريةالديانةعلىقامتالفرعونية

)قيمانهانجدالحضاراتتقدمهاالتيالقيمفيوبالتأمل...إلخ.اليونانية

كلقيمهيوالأمانةوالشرفوالكرم!الصدقالحثفقيم(؟مشتركة

.4002فبرابر،بالأهراممقالمن،القسد.لمسكرام)1(
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بانهتثاديوالتي)العولمة(،دعوةننطلقهناومن؟والحضاراتالأديان

وذلك،واحدةإنسانيةحضارةفيبكاملهاالأرضيةالكرةتنخرطأنيمكن

فيعليهاخلافلاالتيالمشتركةالقيمهذهكلنجمعأناستطعناإذا

الجغرافيا(؟ألغت)التكنولوجياأندعوةتتحققوهنا،الحضاراتجميع

الحضارية،الخلفياتاي(؟التاريخ)ألغتو،الدولبينالمسافاتأي

،(DOGMA)اريسمىماأوالجامدةالعقاندأيالأبديولوجيا(؟و)الغت

لتصبحالأيديولوجياتهذهفي)مشترك(هومابكلالعرلمةأتتفقد

منطقيايبدونجدهالكلامهذامثلنقرأوعندما،واحدةإنسانيةحضارة

ضربةفيوالثقافيةوالجنسيةالعرقيةالمشاكلجميعيحلكانهبلوسهلا

انناإلاالنظريةهذهعلىالظاهرةوالمنطقبةالسلاسةرغمأنهإلا،واحدة

:ملاحظاتعدةعليهالنا

الدينقيممعكاملدشكلتنطبقلاالحاليةالحف!اراتقيمأنأ-

أساسه:علىأقيمتالذي

الله،منسماويوحيالدبنأنوهو؟جدأومنطقيبسيطلسببوهذا

مكانفيالإنسانونشاطاللهوحيبينالتلاقينقاطفهيالحضاراتأما

إطارفييعيشونبشيرمعالإلهيالوحييلتقيفعندما،معينينوزمان

وثقافةولغةوتقاليدبعاداتتتلونالتيالحضارةتتكونوالمكانالزمان

مسيحيةعنتماماتختلفالشرقمسيحيةأننجدولذلكالبشر؟هؤلاش

الحضرفي(،)الإسلامعنتمامايختلفالبدوفي()1،سلاموان،الغرب

القرونهـاسلام؟اليوممسيحيةعنتختلفالوسطىالقرونمسيحيةإنبل

فيمستجداتهناكلأنوذلك،اليومالإسلامعنيختلفالأولى

والاعلامالمواصلاتووسائلوالتقنيةالعلومفيتقذممن؟الحضارة

نأالدينيستطيعحتىجديدةاجتهاداتإلىالحاجةإلىأدت،...إلخ

مقارنةيمكنلاوهكذا،الحديعةالحضارةفيالمستجداتهذهمعيتفاعل
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مضافاواحدةالجذورأنميإلااليوميحدثمامعبداياتهفيينأي

ذلكعلىوبناء؟....إلخالفقهيةوالاجتهاداتالتاريخيةالخبراتإليها

عنومطلقاصحيحاتعبيراتعبرالغربيةالحضارةإن:القولنستطيعلا

التفتيشمحاكمولاالصليبيةالحروبتكنلمفمثلا،المسيحيةالحضارة

للأيمانصحيحننعمنالحاضرفيالأخلاقيةالاباحيةولاالماضيفي

الدولفياللهرفضحدإلىتطزفتالغربيةالحضارةإنبل،المسيحي

مثلمنالمسيحيةالقيمبعضأخذتالدولهدهأنشكفلا،الشيوعية

الحضارةفينشأتهابحكموذلك،...إلخالعملدانقانوالمساواةالعدالة

ومع،المسيحي()الفقهاللاهوتفيهرفضتالذيالوقتفي،الغرببة

عنتعبرالشيوعيةفهل،أبعادهابكلالغربيةالحضارةبعيشرنفهمذلك

تعبيراتعبرلاالاسلامبةالحضارةإن:القوليمكنلكوكلىالمسبحية؟

الذيبالعنفينادونالذينالارهابكفقهاء؟الاسلاميالدينعنصحيحا

وهو،الدينصحيحأنهعلىوعجوز،طفلوبينوامرأةرجلبينيميزلا

أولئكوكذلك،الإنسانيةالقيمحتىترفضهبل،العالمفيدبنيقرهلاما

....إلخ.دونيةنظرةالمرأةإلىينظرونأوالحديثةالمدنئةيرفضونالذين

عنتعبرالتيالصحيحةالإسلاميةالحضارةهيماترى:نسألولعلنا

مأالإسلامىالعربيالخليجحضارةهيهلأالاسلاميالدينصحيح

)تركيةخراسانحضارةأموالفراتدجلةحضارةأموالسودانمصرحضارة

واللغةوالتوجهالشكلفيمختلفةحضاراتامامهناإنناإلخ(؟...وإيران

الحضاراتهذهفهل،إسلاميةحضارةعنتتحدثوكلها،إلخ...والخلفية

علىأقيمتالذيالإسلاميالدينعنتعبرأحوالها-كل-وفيجميعها

علىكانتمهمامعينةحضارةعلىنحكمأننستطيعلاكنالاذاأأساسه

نجمعأنحتىولا،أساسهعلىقامتالذيالدينعنتعبرأنها

فيواحددينعلىأميمتالتيالواحدةالحضارةداخلالثقافيةالاختلافات

جميعا؟الحضاراتنجمحفكيف،واحدةمشتركةقيمأوواحدةصياكه
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بعينه:ؤمناولامحدداه!نأيعيشلأالعالمأن2-

المرضوعي،والزمنالوامعيبالزمنيسمىماهناكأنيعنيوهذا

واقعياكئهفالعالم،فيهنعيشالذيالفعليالتاريخهوالواقعيفالزمن

بلدانفهناكموضوعياأما،والعشرينالحاديالقرنبداياتيعيشوفعليا

عشرالتاسعالقرنفيزالتماوأخرىالعشرينالقرنبداياتفيتععش

ناإلا؟واحدازمنانعيشأننارخموذلكوهكدا،عشر...الثامنفيوثالثة

هذايصنعوالدي،جداضخمةوالماديةوالأخلاميةالثقافيةالاختلافات

مكوناتأي؟المكانهوللشعوبالموضوعيةالرؤيةفيالزمنيئالفارق

لأجلالدؤوبوعملهمالطبيعةتسخيرعلىسكانهومدرةالمكانوحضارة

نسعطيعلأأنناإلاالمسافاتسقوطركملذلك،...إلخوالتحضرالعلم

بهذاصغيرةمريةأصبحالعالمإنأوواحد،مكانفينعيشإننا:القول

يعبشمنومناوالعشرينالحاديالقرنبعيشمنفمنا،البسيطالمفهوم

هذهفيتنتقلالعيالأخبارنشراتإلىسريعةوبنظرةعشر.الخامسالقرن

وأالهندعنحديثثم،اليابانأوأمريكةفيخبربينوشربسهولةالأيام

ثم،الإسكندنافيةوالدولاوربةفيتجولثم،إفر-لقيةفيتحياجماعات

وكأنكتشعر،وهكذأ..وبنجلادشوأفغانستانباكستانفينفسكتجد

بأنكتحسبللاخر،زمنمنبلالأثيرعبرلاخرمكانمنتنتقللا

بعصؤرخصبخيالفيالروانيينأحدعنهاتحدثالتيالزمنا47ركبت

وملابسهتصرفاتهفيكريبافيكونالوراءإلىبهنعوديركبهاالذيان

سباتهممناستيقظراانبعدالكهفاهلمعحدثماوهو،وتوجهاته

الىحضارةمنالتلفازينقلناوهكذا.السنينمئاتامتدالذيالعميق

هؤلاهيكونانالمستحيلمنلأنه؟عينيكتصدقفلاثوانفيأخرى

الأمركان!إذا،بعضالبعضهممعاصرينا!واحدزمنفييعيشونالبشر

)القيمبينمصالحةعمليمكنإنه:القولنستطععفكيفكذلك

مشعركة()قيمأهعاكانفرضناهـاذا3المشتركةالقيمهذهفأين(3المشتركة
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)العدالة(فقيمة،مختلفةبطريقةأخرىإلىحضارةمنتفهمانهاسكقلا

فالعالم،الأولالعالمعنتفسيرهافيتمامأنختلفالثالثالعالمفي

)عدالةعنويتحدثعدل(،الظلمفي)المساواةأنينحدثالثالث

تداخلولقد،العدالةفرقالمالبملكفالذيعملياامانظر-لا،عمياء(

منقريبونالبشرولأن؟...إلخوالفاقةوالحاجةالفقرمع)العدالة(صفهوم

ولقد،موضوعيةوليستسخصية)العدالة(أصبحتلذلكبعضابعضهم

بعضففيهذا.منيشكوأحداتجدفلا،ذلكعلىالمجتمعاتفق

القوانينمنقانونايخسرأوالمرورإساراتتحعرملاعندماالمجتمعات

ضعيفإنسانأنكيعنيللقوانينوخضوعك،سلطانصاحبفأنت

وسكينة،ضعفدليلللقانونالخضوعأصبحوهكذا،قوةولالهحوللا

)العدالة(مفهومأننجدوهكذا.الأولالعالمفيهوكماموةدليلوليس

وهكذا،واحدازمنانعيشأننامعأخرىإلىحضارةمنتمامايختلف

...،العملوقيمةوالحبالصدقمفهوم:معل،أخرىمفاهيمأيضا

قيمعلىفيهيتفقواحد()عالمعنالحديثالصعبمنانهنجدوبذلك

واحدا.زمنانعيشلاببساطةلأننا،واحدةإنسانية

:أخرىإلىحضاوةمنيختلفالقيمتسلسلأن3-

مكانمنواختلافاتهاالقيممفاهيمعلىفقطهناالمشكلةتقتصرولا

حضارةمنالقيموتسلسلترتيباختلافتتضمنأيضالكنهااخر،إلى

اولا-:كالتاليترئبالغربيةالحضارةقيمإنمثلاقلنافلو،أخرىإلى

نجدف!ننا،الشهامةوأخيرافالشجاعةالكرمثم،الصدقوثانيا-،الحب

علىاتفقناهـان.الشرقيةحضارتنافيعقبعلىرأساينقلبالعرتيبأن

فالصدقفالكرمالشجاعةثم،الشهامةهيلديناالعليافالقيمة،نفسهاالقيم

)الحب(مثلالغربيللمجتمعالعلياالقيمةنختاروعندما،الحبوأخيرا

اخررجلمعخانتهإذاحتىلزوجتهيغفرأنيمكنالزوجأننجد
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يقبلفهو،للحبنعيجةالغفرانولأن؟الصفحمنهوطلبتوصارحته

في،ضعفاوليسقوةالتسامحهذافيبهالمحيطالمجتمغويرىوشفر،

بينسواءالشرقفيهذايحدثأنالمسنحبلمنيكونالذيالوقت

قيمةمنبكثيرأعلىهناالشرفقيمةلأنذلك؟المسلمبنأوالمسيحيمن

ليسزوجتهخيانةيغفرفاللىي،والشجاعةالشهامةقيمةوكذلك،الحب

اتفقنالويحدثأنيمكنف!اذا،تمامامخعلفةالصورةنجدوهكذارجلا،

الومتفيعالميةميمةوالشرفوالشهامةعالممة؟قيمةالحبأنعلى

فسوف،الصدقميمةفيتأملناإذاثم3الترتيبيكونكيفئرى3نفسه

-المتحدةالولاياترؤساءأعظممن-وهونبكسونريعشارداننلاحظ

حزبكمرجالأنتعلمكنتهل:سألوهعندماكذبلأنهمنصبهخسر

كانأنهاكتشفالعحقيقاتوبعد.بالنفيوردالآخر،الحزبعلىتجسسوا

ونحن.الأمريكيةالمتحدةالرلاياترناسةمنعزلهالنتيجةوكانت،يعلم

وعدمحدثبمااعترافههوالعزلمنكليتحونأنقذالذيانجميعانتذكر

فيعلياميمةالصدقلأن؟عزلهيقزروالمولذلك،للعدالةتضلعله

لكانتكلينتونأنكرولو،للعدالةفعضليلالكذبأما،الغربيةالحضارة

مننوعاالشرقفيالكذبيعدالذيالوقتفي،هذا.محتومةنهايته

قياداتنا،تطلقهاالتيوالوعودالتصربحاتأكثروما،السياسيةالحنكة

تبحثوعندما،تعليميةاوعماليةاودينيةاوسياسيةمياداتكانتسواء

هذهيسمعونالذينالبشرأنعلى.الواقعأرضعلىتجدهالاوراءها

بل،هىكمايقبلونهاولكنهمفيهامبالغأنهاجيدايعلمونالتصريحات

الصدقلأنذلككلمؤثر.لغوفيمالبفيتصريحاتهبضعمنلكلبهنفون

القيم.مسلسلفيمتأخرمومعفيهناهييينما،هناكعلياقيمة

البشربةيذيبالذيالعولمةخلمإن:الفولنستطيعذلكعلىوبناء

ذلك؟تطبيقهالمستحيلمنمشتركةإنسانيةبقيمواحدةصياكةفيكلها

الاتفاقيمكنإنسانيةقيماولامفاهيمولاواحد،زمنانعيشلالأننا
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ناالمستحيلفمنعليهااتفقناأنناجدلافرضناداذا،مطلفةبصورةعليها

لديهم.الكرمقيمةونرتفعلديناالعثهامةقيمةفننخفضترنيبهاعلىنتفق

قيمعنوالبحثالعولمةإشكالية؟الصعبةالإشكاليةهذهوبسبب

الاخر.منمومفنانوضحأننحتاجمثتركة

)؟(8المتعصبالدلهنبمالخطابئالنا-

إسكاليةالاخر،منالموففلبحثندفعالتيالإسكالياتأهممن

الحقيقةاحتكارعلىالخطابهذاويعتمد.المتعصبالدينيالخطاب

القاصرالفهميعطيلكيالنمقبفدسيةوالاحتماء،الحقوامعلاك

الأمةتجاربفوقيقفزإنهبل،مستواهإلىبالنصفيهبط،حصانة

الاجتماعيةالظروفمناستلهمتهااجعهاديةثروةمنبهتلىخرب!ا

:الخطابهذاسماتأهمومنوالنطور،

:مطلقاتعنالحديث+

وسرمطلقخير،مطلقوأسودمطلقأبيضعنيتحدثالخطابفهذا

الذيالدينأتباعإنأي؟موجودةكيرالرماديةفالمنطقةلذلك،مطلق

كانوامهماالآخرونأما،الحقبحملونالذينهمالخطابهذابقدمه

ويجبالشرمنفهوالخيرمنليسمنفكلوهكلىا،القدفيحملونفهم

كلها.المستوياتعلىورفضهاحتقاره

المفدسات:عنالحديث+

بانانطباعاليعطيمقدسةبأياتيعضدهالمفسريفولهماأنبمعنى

الذيهوفاللى،اللهعنولكنالواعظعنأوعنهيصدرلمهناالراي

لدراساتالقاهرة)مركزعربيرواقمجلةفينشربحتمنجزء،لمعيأكرام)1(

.2002مارس8آبالأهرامقالمنجزء2؟(،مدد،الانسانحقوق
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لاذا،المنامشةعلىيجرؤفمنالواعظيقولهااللهكلماتومضمون،يقول

وكل،كافرايعدمختلفنفسيرأواجنهادأفيتقدبماخرشخمقحاول

وينفيه.الآخريكفرشخص

:الذاتعلىالتركيز+

والدعوةالذاتعلىالعركيزالدينيالخطابهذاأساسياتومن

علىفيهالمبالغفالتركيزوهكذا،للدينالأساسيةالمبادئوتعليمللانعماء

مباشرهجرمدونحتى،المختلفأوالأخرنفيمضمرنهفييعنيالذات

لدينهالانسانحبكثرةفمن(؟بالحب)التعصبيسمونهماوهذا،عليه

سيئة.نيةدونالأخرىالأديانيتجاهل

الحواو:رفض+

المتلقي؟إلىالمتحدثمنواحداتجاهلهالدينيفالخطاب

7فهو onologueوليسDialogue،بتخئلالخطابصاحبيقوموهنا

النصوصبتفسيرويقوم،عليهاويردالأسئلةفيثير،يحاورهوهوالآخر

أكثرمنالمختلفالاخرديننصوصوتفسير،نظرهوجهةبحسبللاخر

الأخرجانبمنللتفسيرنصوصهتعرضتمنفيعد،للنفساللاماالأمور

يعمقمما؟المقدسةلكتبهوتشويهامقدساتهعلىاعتداءالتفسيرهذا

.الصراعويؤججالكراهية

المختلف:للآخردعوةخطاب+

،الخطابلصاحبوينضئمأفكارهمنبعدللكيللاخرخطاب!نهو

علىالرديحاولالدفاعمرحلةففي؟هجوميدفاعيخطابفهوولذلك

بعمليةيقومثم،معهوالمختلفةالساحةعلىالمطروحةالدينيةالخطابات

أدواتكليستخدمفهولذلكودعوةإقناعخطابولأنه،عليهاهجوم

الممكنة.الإفناع
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181ا*خرمنوالموهفأاليروثستانتية(*نجيليةالمسيحية

عصرنافيبكثرةانتشرالذيالدينيالخطابمنالنوعيةهذهمثلولأجل

المخنلف.الاخرعنومفهومنارؤيننانوضبحاللازممنأنهنرى،هذا

الانجيلي)الفحرفيالآخرمحالعلاقةوابعأ-

إنجيلعالميةأن5اخر()!(إنجيلV)كتابهفيبراتنكارليرى

الدينيةالتعدديةعالممواجهةفييقفاننفسهالوقتفيوتفزدهالمسيح

مرةظهرالذيالحقكلالناصرييسوعفييرىوهو،هولاهوتياته

oncefor)!للجميعواحدة all)كئه.للعالمفريدبحدث

بوليمثلهالذيالتعدديةللاهوتمقاومةبطريقةجدالهبراتنيقدم

فييعتمدوهر،واخرون)"(JohnHick)هيكوجون(PaulKniter)كنتر

يسوعخصوصيةاهميةعلىويركز(،المسيح)مركزيةمبدأعلىلاهوته

اهمية(والخصوصية)المركزبةالمبدأينهذينفيبرىوهو،الناصري

جرهرعنالنخليبلآخر؟إنجيلاتباعيعنيعنهماالتخليوأن؟كبيرة

مركريةفي(بارت)كارللاهوتإلىبراتنويشير،كلهاالمسيحية

يسوعقيالالهيالإعلانوكونيةوتفردنهائيةعلىويؤكد،المسيح

نأكما،اللهملكوتليستالكثيسةانالمسيحيينيذكربينما،المسيح

تفردوأن،الأخرىالدياناتعنتماماغائبةليستالحقيقيةاللهمعرفة

تحافظانالكنيسةمنتنطلب(الانجيل)رسالةالمسيحيةالرسالةوعالمية

ككنيسةكمالهالعدمإد!اكهاوأذ،الانجحلبنشروتصونهاارساليعهاعلى

الآخرين.منالتعلمفيوراكبةمتواضعةبحفظها

إليه،بالنسبة!اضحة)الخلاص(مسألةأننرىبراتنجدل!في

)1(-ergospel: Christianity among the world's religions, Minثراهcar] Braaten, No

.1992,neapolis,frotrenpres

.معاصرانلاهوتيان)2(
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المسيحيالخلاصانيرونفهمالدينيةالتعدديةاصحابإلىبالنسبةأما

يعترضوهنا،نفسهالهدفتحققومتنوعةكعيرةطرقبينواحدطريقهو

فخلاص،عامخلاصهناكليسانهديرىاللاهوتهذاعلىبرانن

الروحية.الاستنارةخلاصعنتمامأيختلفمصرمناللهلشعبالخروج

واحدخلاصإلاهناكليسأنهمبداعلىلاهونهبراتنيبنيعموما

التعدديةبمبدأالمؤمنينأنإلا،يةالتعدخلاصمواجهةفيفقط

وهلواحد؟خلاصإدراكالإنجيلبطلبهل:السؤالهذايسألونربما

نأإدراكيطلبالإنجيلانأمالمسعح؟يسوعطريقعنهوالخلاصهذا

sانلوفقط؟بهللمؤمنينهوالمسيحيسوعطريقعنالمقدمالخلاص

للمؤمنينالمسيحيسوعخلاصلأصبحالصحيحهوالئانيالافتراض

الإسلامفيوالخلاص،ببوذاللمؤمنينهوبوذاوخلاص،المسيحبيسوع

يدعيكماعاما()خلاصايسمىمايوجدلاأيضاوهنا،للمسلمينهو

حتىالدبنيةبالتعدديةالمؤمنينللاهوتيينيسمحلابراتنولكن،براتن

معينةديانةأتباعلكليتركالأفتراضفهذا.البسيطالافتراضبهذا

قيطريقتهأنيؤمننفسهالومتفيلكن،بطريقتهمللخلاصالوصول

عليهموما،الاخرونوهكذا،المثلىالطريقةهيللخلاصالوصول

نأويعلنهذايرفضفهوبراتناما،البسيطةالحقيقةهدهيقبلراانإلا

اللهمنلامقبولينغيرطريقتهكيربطر-لقالخلاصعنيبحثونالذينأولئك

ناحينفي،المختلفالآخرنفييسمىمايحدثوهنا،منهولا

أساسعلىإليهالدعوةعنيكفونولالىلمانهمينكرونلاالآخرين

الآخريقبلوننفسهالوقتفيلكن،الخلاصطريقبأنهامتناعهم

.الخلاصإلىللوصولمحاولتهفيوطريقتهاسلوبهويحترمونالمختلف

الاخرعنمفهومنانوضحأنعليناكانالصعبةالإسكاليةهذهأمام

المختلف.
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الفانيالفص

بمصرالإنجيليةالكنسهة

وتأثيراتهافيهاوالمرجعيةتاريخها

وخلفيةظروفهامصرقالأنجيليةالحفيسلاتاسيستاتاولا

AAAلأ8تاوكخية

فيالإفجيليةالحركةكلضأنشأنها-مصرفيالإنجيليةالكنيسةتعد

فيخاصةبصفةبداتالتيالدينيالإصلاححركةنتاجمن-العالم

روادمنوكان،أوربةاجزاءباتيوشملتعشرالسادسالقرنفيألمانية

1546لرثرمارتنالأوكسطينيالألماننالراهبالحركةهذه - 14 Ar،

أنهارأىالتي،الكاثوليكيةالكنمسةممارساتبعضعلىاعنرضالذي

بالعفصيلعنهنتحدث)سوف،المقدسالكتابتعاليممعنتفقلا

بعد(.فيما

والأهتمامللحريةالداعيةالفئاتعنالعديدالوقتذلكفيلوثروتغ

البعدهواخربعدالوثرحركةإلىأضافمما،والمظلومون،بالععليم

الأسىعنالبحثيجبأنهمنهجهمحوروكان،والأخلاقيالاجتماعي

والاقتصادية.الاجتماعيةالمشكلاتلحلالإنجيلبة

منالعديدظهرألمانبةفيلوثرحركةفعهبدأتالذيالوقتوني

المصلحظهربسوشمرةزيورخفي؟أوربةأنحاءفيالإصلاحرجال

مذهبينأسسااللذانوهما،جنيففي8ء*8!اوكالفن،Zwinglyزونجلي

)سنرجعوالعفيدةالفكرفيلوثرمذهبعنالشيءبعضمخعلفين
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والأسسالمبادىفيمتفقانعاهةبصفةولكنهمابعد(،فيماإليهما

بتأسيسالكنيسةفيالديمقراطيةالمبادئكالفنارسىوقد.الكتابية

(القسوسغيرمنالكنائسإدارة)مجالس)1(الكنائسشيوخمجالعى

فيالمشيخيالنظامبدأوهكذا(،الخدميةاللأنشطةالشمامسةوجماعات

ميلادية.ا555سنةفرنسة

الانجيلي:العملبدايةعندمصر+

باشاسعبدلولايةالأولىالسنةفيمصرفيالإنجيليةالكنيسةتأسست

تلقىوقدعامأ،32وقتئذعمرهوكان،م1854عامعليمحمدابن

مصر،فيتعليمهوأتم(كوينجيدعىفرنسيمعلميدعلىفرنسةفيالعلم

العايىللبابمصرتبعيةإنهاءعلىبعدهمنإسماعيلثمسعيدوعمل

نشأهناومن،نفسهعليمحمداتبعهاالتيالسياسةوهي،العثمانيةللدولة

عهدفيالتقاربهذاعنتعبيراولوكان،الفرنسيالمصريالتقارب

الأجانبوفدوقد،دليسبسلفرديناندالسري!قناةحفرامتيازمنحهسجد

م1861-1857منالفترةوفي،م1854سنةكبيرةبأعدادمصرإلى

الاسكندرية،فيأغلبهماستقرالأجانبمنألفا03حواليوفد

الذينالأجنبيةالدولقناصلمنكبيرلعددمتعددةسلطاتهناكوأصبحت

منصلا)2(.عشربسبعةمدروا

الأوالل:)المرسلونمصرفيالانجيلمةالكنيسة+

الكنيسةمنأجانبمرسلينيدعلىمصرفيالأصلاحفكربدا

ربيعفيمصرإلىلوثريمرسلأولجاءومد،أوربةفيالمصلحة

غيرالأفرادمنعددمنويتكون،الكنيمةإطرةمجلسهو:الشيوخمجلى)1(

العمل.بهذاللقيامالكنيسةتتعخبهمالذينالقسوس

43.،42بمصر،الانجيليةالكنيسةتاريخ:نجيبئبأ)2(
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518يلاخومنوالموثفأالبروتستانتية(الإنعيليةالمسيحهة

أكعوبر/حتىمصرفيوظلمحأء!،er!*ناتهلينجبيتروهوامطم!6

.fا,4trأولتشرين

اولوجاء،المورافيةللكنيسةالمزسليالعملبدأ0175سنةوفي

Frederic.دلاهوكروليم)فريدريكالدكتوروهو؟الكنيسةهذهمنمرسل

Hacker)جورجبهولحق،الطبيةبالخدمةوفام(ببلدر.GPilder)عام

.ا)كوسارت)هنريوهوآخرمرسلبهلحقالتاليالعاموفي،م1756

وبقيبلادهماإلىالعودةوزمبلهبيلدرقررام758سنةوفبم.

العملتوففلذلكونتيجة؟أم761سنةلأوربةسافرولكنه،وحدههوكر

سنة.ا)حمم!"د!*داثكهنريجاءحتى،سنواتسبعلمدةبمصرالمرسلي

الذينالناسبدبئواشعهرومهدبةرفيقةشخصبةدانكوكان،م1768

وقفالمورافيةالكنيسةوقررت،مرضماسرعانولكن،الحببادلوه

782fسنةمصرفيعملها I.

المسيحية(الك!نسيةالمزسلية)الجمعيةعملبدأم1818عاموفي

العمل،.*Jowettجويتوليمبداعندمامصر،فيالانجيليكانيةللكنيسة

البشاثرمننسخبتوزيعوقام،الأرثوذكسوالكهنةالرهبانببعضوالتقى

بخمسةالجمعيةهذهبعثت،م1825نهايةوفي،العربيةباللنةالأربع

Samuelجوباتصموئيل:همألمانمرسلين Gobat،ك!وليدرج.

Wellider،مولرثيودورTheodor Muller،كرادسوليمWilliam

Crades،كوجلركرششيانChristian Kogler،الجمعيةهذهوحققت

.النجاحمنالقليلالمرسلية

العامالسنودسقىرعندمامصرفيالجادةالمرسليةالخطوةوجاءت

أمريكةشمالفيالمضلحةالمشيخيةللكنيسة(الأعلىالمفدس)المجمع

العابعينالمزسلينبعضيذهبأنام853ايارمايو/21فياجنماحهفي

الىوصلتم1854العانيتشريننوفمبر/وفيمصر.إلىسوريةمنله
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)توماسالقسضمت،المرسلينمنمجموعةأول)القاهرة(بولاقميناء

Tomasمكجيو( Makigue،؟اح!!!بارنيتالقسجاءذلكوبعد،ومرينته

،سنواتعشرقرابةسوريةفييخدموكان،الثانينشريننوفمبر/24في

القسجاءام856سنةوفي،العربيةباللغةودرايةرعويةخبرةأعطاهمما

Julianلانسنججوليان Lansingديلزسارةومس،وقرينتهSarah .B Dales

ohnهوجيوحناوالقس،م1858سنة Hoggيونجوالقس،وقرينته؟

Yongمكاونمرثاومس،وقرينتهMartha .J Makawn0186عام،

Andrausوطسنوأندراوس Watsonهارثسارةوصس،وقرينتهSara

ام.861سنة"ك!ول

العربعة،اللغةواتقنوا،الشعبعامةمعالمزسلونهؤلاءوالتحم

منشاتبناءعلىعملهمتركزوقد،المصريةالحياةمظاهرفيوساركوا

الكضيسة.،المستشفى،المدرسة:مثلحيوية

للكنيسةمجمعأولثشكيلتم،م0186نيسان/ابريل13وفي

وتمأعضاء،سبعةأعضانهعددبلغالمزسلبنمنمصرفيالمشبخبة

أولوتأسست،المصريالمجمعفيكارزم!قاولهوج()بوحناننصيب

،بالقاهرةبالموسكيالجني!نةدربمنطقةفيالأولالإرساليةمقرفيكنيسة

عضويتها.فيسيدةوضمت

المتحدةالمشيخيةالكنيسةوافقتم1873نيسان/أبريل18وفي

تكاليفوبلغت،الأزبكيةفيالجديدبالموقعوعمارةكنيسةبناءعلى

مشيخيةكنيسةأولوهيدولار،الف15نحووحدهاالمبنىأساسات

تشكلوقد.نفسهالموقعفياليوممائمةكنيسةومازالت،خالصةمصرية

وكانالمصرفيوالخدامالمرسلينمنالأولالمصريالمشيخيالمجمع

اللغةهيالعربيةاللغةتكرنأنتقررطلبهمعلىبناءأنهإلا،قليلأعد!هم

.fwlمنبدايةذلكوكان،للمجمعالرسمية
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187*خرمنوالموثف)اليروتستانتية(نحيلميةا2المسيحلة

بهاللاعتراف،الانجيليةالكنيسةبهامرتمراحلثلاثوهنالك

إليها:الإشارةبجب،رسميا

1855الأولكانونديسمبر/فيالصادرالهمايونيالفرمان10

الدولةبلادكلفيبذاتهامائمةطانفةالإنجيلسنالوطنيينبجعل

العثمانية.

1878حزيرانيونيو/4فيالصادرةالسنيةالخديويةالارادة20

بالقطر.الإنجبليةللطائفة!كيلبعجين

الإنجيليالمجلس)حالياالإنجيليالعموميالمجلستانون3.

للأمرطبقا5291اذار/مارسأ!لفيتشكيلهالصادر(العام

.الخديويالعالي

عامفيثم،وطنيةمصريةكنيسةالإنجبلبةالكنيسةأصبحتوهكذا

شمالفيالمشيخيةالكنيسةعنإداريامستقلةكنيسةأصبحتام589

أمريكة)!(.

خصائصها8واهملأنجيليةالطائفةمرجعية-ثانيأ

العيالاصلاححركةمنجذورهامصرفيالإنجيليةالكنيسةتستمد

يدعلى،قبلمنذكرناكماعشر،السادسالفرنفيأوربةفيتمت

Ezelineأليسكونياللزلينفيفقيرينأبوينعنولدالذيلوثر"2(مارتن

Alexoniaمانسفيلدمدرسةفيتعلبمهوتلقى،ام483سنةبألمانية

122.ص5991مصرفيالدينيةالحالةتفرير)1(

!هوجونJohnويكلفآ!)6؟دلاجونمثلللأصلاحالدعوةفيكثيرونسبقه)2(

JohnروكلنوجونSavonarolaرولاوسافونا!"ه،هلاول9 Rodinلارازموس

Erasmosحركاتهمكانتلانعثر،الخاصالقرنوأواثلعشرالرابمالقرنفي

الاصلاحية.لوثرلمرحلةاعدادمرحلةكونهاعننزدلمالإصلاحية
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Mansfield،مجدبرجفيالفرنسيسكانالأباءمدرسةفيثمMagdburg،

فيالليسانسدرجةنالثم،ام105عاممنذالجامعةفيالقانونودرس

سنةكاهناسفيثم.الفلسفةفيالدكتوراهدرجةنالعامينوبعد،الأداب

،Wittenburgوننبرجبجامعةمحاضراأستاذاعامبعدوعين،ام705

هامةحقيقة)1(روميةرسالةلتفسيروتدريسهدراستهخلالواكتشف

المصلحاللاهوتيالفكرو)1الاصلاحاساس،زالتوها،صارت

هـان،بالأعمالوليسبالإبمان()2()الخلاصحقيقةوهي(،الإنجيلي

العقيدةهذهوعرفت،بالإيمانالخلاصنتيجةمنثمراالأعمالكانت

فكرتشكيلنيمحوراالحقيقةهذهوصارتبالابمان(،)التبريربعقيدة

الكاثوليكيةالكنيسةعلىيحعججعلهمما،الإصلاححركةوزعماءلوثر

تتزلجونيدعىالدومعنيكانالأباءمنراهباواجهبعدما،م1517عام

ال!نةمنالأولتشرينأكتوبر/31وفي.الغفرانصكوكيبيعJohnاصككأ*

تتضمنوثيقةWittenbergوتنبرجفيالقلعةكنيسةبابعلىعفقنفسها

بهاتقومكانتالتيالممارساتبعضعلىفيهابعترض،بندا)59(

علىوالاعتراف،الغفرانصكوكبيعومنها؟أيامهفيالكاثوليكيةالكنيسة

سلطاتوبعضالمظهر،فيالكفارة:مثلالسائدةوالآراء،كاهنيد

وقد.والحكمالدولةشؤونفيالسياسيالثدخللهتتيجكانتالتيالبابا

ذإ؟الومتذلكفيوالباباالكنيسةلسلطاتقوياتحدباالأراءهدهمعلت

المفدس(.)الكتابالجدبدالعهدرساللاحدى)1(

ناتعنيوالتي،الإصلاحيالفكرفيالأساسيةالعقائدأحدبالايمانالخلاص)2(

مناوبها،يقومالتيالصالحةبالأعمالليسالهرضاعلىيحصلالانسان

وبشخصاللهففرانفيثفتيضعلأنهلكن،المختلفةالدينيةالممارصاتخلال

اللأمعالصحيحةالعلاقةالىطريقهعنيصلالديالشخصبوصفهالمسيح

نتيجةفتأتيالصالحةوالأعمالالمختلفةالدينبةالممارساتأما،اللهإلى

الله.رضاعلىللحمرلوسيلةوليست،للأيمان
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918*خرمنوالموثف)البروتستانتية(الانجطيةالسميحية

،والإنساناللهبينالوساطةفيالكنيسةلدورمراجعةهذافيكان

الكعابإلىبالرجوعالأساسيةالدعوةإلىأضافلوثرأنسيماولا

دونالمقدسالكتابتفسيرالدينرجالاحتكاررفضاهميةالمقدس

قاطعة.بصورةالبشرسانر

بجدولم(،الإصلاح)رسائلعليهاأطلقرسائلبثلاثذلكلوثرأعقب

الكنسي()الحرمانقرارإصدارمنبذاذلكازاءLeo)Xالعاسرالبوالبابا

منجمعأمامالباباقرارب!حراقبدورهقامالذيلوثرضدأم052عام

،لاضطراباتاعلىللقضاءالسياسيللعدخلمحاولاتذلكوتبع،أتباعه

الثانيكانونيناير/في*3orm)ورمز(مدينةفيمجمعلعقدالبابافدعا

.القانونعنخارجاباعتبارهلوثردمب!هدارقرارأوأصدر،ام521

ازديادإلىهذاوأدى،لحمايعهSaxoniaسكسونياأميرإلىلوثرلجأ

الإمبراطوريالمجلسعقدإلىبالدعوةالإمبراطورقيامدهالى،أتباعه

The)الرايخ( Reich1526)سببر(مدينةفيSpeerمجمعقراراتفيللنظرم

أميركلبحقيقضيقرارإصدارإلىالمجلسوانعهى3!54"،)ورمر(

إمارته.فييريدهالذيالدينيالمذهباختيارفيالمانيئ

إلغاءالباباوحاول،ألمانيةفيباللوثريةالاععرافيعنيهذاوكان

لوثر،دمب!هدار)ورمز(مجمعقراراتلمألمدآخراجتماعبعقدالقرارهذا

+نحن:بالقولرفضهمواعلنواالقرارهذاعلىالألماناللوثريونفاحتج

وتعود+.الضميرلحريةوندعوالقرارهذانرفضهذا-اجتماعنا-في

نإبعضهمويقول،الواقعةهذهمنبالبروتستانتالإصلاحيينتسمية

الأكاديميينمعظملكن،المعترضينأوالمحعجينتعثيهذهتسميتهم

)1(:يأتيكما!دليلهم،ذلككيريعتقدون

الديارمفتيسيادةإلىأسطفانومىالمسيحعبدالقسد.منموجهخطابمن)1(

.م4002عام)بروتشانت(مصطلحلشرحجمعةعليالشبخالمصربة
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اللانينية:اللغةهنطقمنالتسميةمدلول)أ(

السادسالقرنفيالإصلاحعصرفيأوربةفياللاتينيةاللغةكانت

لوثرمارتنالمشهورالمصلحترجمعندماأنهلدرجة،الثقافةلغةعشر

عملهرأوا(الشعبالغةالألمانيةإلىالأصليةلغاتهمنالمقدسالكتاب

اللاتينيةفيوهي،مقطعينمنتتكون)بروتسعانت(والكلمة)بدعة(.هذا

pro- testaneالأولوالمقطع؟(pro)اليومحثىالانجليزيةفيهوكما

Proالشانعفالتعبيرأمر(،العأكيدأو(الأجلبعني and conيزيدمايعني

(ro)يعارضوما(con).

اللغة)قاموس4ة،دح5اللاتينيةالكلمةأنفنجدالثانيالمقطعأما

كانواعندماذلكومثال(،الشهادة)تقديمتعني/الإنجليرية(اللاتينية

هووهذاالتأكيد،منكنوع،يقولونماعلىلعشهدالالهةيسعدعون

مرة.لأولأبروتستانت(كلمةاستخدمتعندمااللاتينيةاللغةفيالمعنى

يقولفمثلا،المعنىهذاتويدالإنجليريةاللغة)1(قواميسزالتوما

الإنجيليانProtestant:)البروتستانت(كلمةتحتWebsterقاموس

حريةعندفاعاقامواممنألمانومراطنينأعراءمجموعةمنواحد

المقصودكان،ام952سنةسبيرزمدينةمجلسأصدرهقرارضدالضمير

اللرثرية.الحركةتقدموقفمنه

العلمية:والدراس!اتالمعارفدوالرفيالمدلولأب(

New)كطه!موسوعهتماماتؤكدهماهذاو Schaff Herzog Reli!!ص

)r(Encyclopedia)مجمعفي)البروتستانت(قدمهماأنتوضحإذ؟

حتىوسجاعتهمثباتهمعنمعئرةشهادةكانام952سنةسبيرز)مؤتمر(

469.صس!*63حمأفاموس)1(

Theمعارتدائرة)2( New Schaff- Herzog192.-092ص
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191خرا8منوالموثف)البروتستانتيلأ(الأنعطملأالمسح!

النيالمسيحية)نوعيةعننعبرالتنويرعصرفيProtestantكلمةأصبحث

(.والسماحةبالحريةنادت

فصلا('"مؤلفاتهأحدفيمعاصرعلأمةخصصهداكلضرءوفي

حركةالإنجيليةاعنباروأولها،للبروتسنانتيةالخاطثةالمفاهيمإلىفيهأشار

ثلاثة:لأسبابالفكرةهذهخطأوأكد،اعنراضأواحتجاج

و)التأكيد(و)الشهادة(نعنيالكلمةف!ناللغويةالناحيةمنأولا-

(.الجميعامامرسميةبصفة)الاعلان

صورةيقدملااحتجاجأاواعتراضاالبروتستانعيةاعنبارأنثانيا-

كانإنما،محذدهامورضدالمصلجنوفوفف!ن،الإصلاحلحركةمنصفة

.محددةلمبادئللجابياوقوفهمنتبجة

رفضأوإنكارأساسعلىحركةلأيماثمةتقومأنيمكنلاثالعا-

حركةبهنادتالذي(بالنعمة)الخلاصبأنالايمانفمبدأ،الحقائقبعض

هوالإيجابيفالجانب،بالأعمالالخلاصفكرةرفضيعنيالاصلاح

تحنيمثلاالبشربينبالمساواةفالمناداة،النعيجةهووالسلبي،الأساس

العكس.وليس،العنصريالتمسزفكرةرفض

)905كالفنجون John Calvin564-المذهبمؤسسام(ا

الانجيلي:المشيخي

ومدله.موازيايكنلمهـانلوثربعدالمصلحينأهمكالفنجونيعد

،والقانوناللاهوتودرسام905سنةبفرنسةنويونفيكالفنولد

المسيحيةالديانةأسشأو(المسيحية)النظم:أسماهكتاباووضع

شرحاالكتابيةالعقيدةفيهشرحوله!

Theهصأمط!ةبكئا(1) Spirit of PrليفتأBrown!مح!3حert Mc!ه-ع"
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علىللكنمسةوالنظمالقواعدمنمجموعةوضعمناولوهومفضلا،

إلىميلادهمكانمنمبكرومتفيانتقل!قد،المصلحةالعقيدةأساس

للكنيسةالعنظيميةالأداريةالقواعدلتطبيقنموذجاجعلهاحيثجنيف

كالفن.وضعهاللىيآالنظاتعبعمصرفيالأنجبليةوالكنيسة،المشيخية

المشيخية،الكنيسةأوالكالفينيةالكنيسةعليهانطلقانيمكننالذلك

الكثيسة،فيالمشيخيللنظامكالفنتأسيسمنجاءتالأخيرةوالتسمية

)الشيوخوهم؟لهمممثلينبينهممنالشعبيختاربمقتضاهوالذي

الكنيسةأنشطةلخدمةللاداريات(مخصصونخذامي)1والشمامسة(

الأمرريديرونالذينوهمبالفقراء،والعناية،التقدماتوجمعالمختلفة

الذي)القسيس(هومعلماسيخاويختارونالأعضاء،ويرعونالإدارية

الكنيسة.مجلس!يراسيعظ

الكالفينيةوصارتأم564عاموفانهحنىكالفنخدمةاستمرت

سنةواسكتلندةام505سنةوفرنسةهولندةإلىامندت،دوليةحركة

إلىومنهاوألمانيةالرلندةثمإنجلترةإلىاتجهتذلكوبعد،ام565

1(.مصزإلىالإنجيليالعملجاءهناكومن،أمربكة

ويعتبر،عصرهفيسائدةكانتالتيالإنسانيةبالنزعةكالفناحتفظ

الذيلوئرمنالعكسعلى،البروتستانعيةالإنجيليةللكنيسةالفعليالمنظم

منالكثيريغيرفلم،الباباسلطةومقاومةالإصلاحفيالعملاستغرقه

ال!اثوليكي.الإداريالنظام

الحياهفيانغمسحياتهأواخرفيأنهيجدكالفنحياةيتأملوالذي

الحكومة؟عنالكنيسةاسعقلالعنوتحدث،اللازممناكعرالسياسية

الأحكاموتصدراعضائهاأخلاقعلىتحكمأنفيالحقللكنيسةوصار

تنفيدفيمعأتتعاوناأنوالكنيسةالدولةوعلى،المناسبةبالعقوبات

16.ص،الكنيسةتاهـلخ،سلامةنجبأديب)1(
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391ا*خرمنوالموقف)اورتستانتية(الإنحيليةالمسمحية

فيوتورطهكمصلحدورهبينالخلطإلىهذاأدىماوكئيرا،الأحكام

فيمعهاختلفالأنهما؟سعرفينوسوميشيلجروتهما؟شخصينإعدام

اللاهوتبة)1(.المسائلبعض

بعضفي)2(العقيديةالكنائسمعتختلفالفصلحةالكنيسةزالتوما

مثل:"3(النقاط

الكنيسة:مفهوم-أ

توجدلاالمسيحيينالمؤمنعنمنمجتمعالكنيسةأنالانجيليونيعتفد

ثمومن(؟المؤمنينجميع)بكهنوتبعرفما!هو؟بينهمكهنونيةطبقات

النقليدية،الكنائسوضعتهالذي(الهرمي)ال!فمالمضلحةالكنيسةتنكر

بالبابا.تثتهيالدينرجالمنمتدرجةطبقاتعلىيقومالذي

:المقدسال!ب-ب

الدستورهوالمقدسالكعابانالمضلحةالإنجيليةالكنيسةترى

؟تفسيرهفيالحقمؤمنلكلوأن،رالأعمالللأيمانالمعصومالوحيد

هم-الدينرجالطبقةبأنتؤمنالتيالتقليديةللكنائسخلافاوذلك

.الكتابنفسبرفيالحقلهمالذين-وحدهم

السلطةوحده(المقدس)الكعابتعطيالإنجيليةالكنيسةأنكما

بالتقليدتؤمنالتيالعقليديةللكنائسخلافا،والأعمالللايمانالعليا

243.-235صلررلمرجون-الكنيسةتاريخ)1(

لسلطةمعاود!كمصدرالتقليدتتخذالتيالكنا!سيعنى(التقليدية)الكنائستعبير)2(

بفروعهاالأرثرذكسيةالكنائسنشمل-عامة-بصفةوهي8المقدسالكتاب

باتجاهاتها.والكاثوليكية

الفاتيكانيالمجمعمندالنظروجهاتفيللتقاربتحدثكنيرةمحادلاتهناك()'

.م6591عامالعاني
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،المقدسالكعابلسلطةمعاونةكسلطة(القديسينوسيرالآباء)كنابات

عناللهلإعلانسجلهوالمقدسالكتاببانالانجيليةالكنيسةونؤمن

بنعمتهاللهيقدمهالذي)الخلاص(هوالأساسيئوموضوغه،نفسه

علميامرجعايكونانبهبقصدلمالمقذسالكتاببانوتؤمن،للأنسان

خلالمنباللهالإنسانعلاقةتطورسجلإنهبل،فلسفيااوادبياكتاباأو

بالسيدانتهاء؟والزسلوالأنبياءالمقدصبالوحيللأنسانذاتهاللهإعلان

وصولوسبيل(الله)كلمةدلهالنهائيالاعلانيعدونهالذي؟المسيح

به.والعلاتةاللهلفهمالأنسان

المقذسالكتابيفشرأنشاءمنلكلمفتوحأالبابيتركلاوحتى

)إقراراتيسفىماالانجيليةالكنائسصاغت،الشخصيةنظرهوجهةمن

ويقدمالمقدسالكتابتفسيرخلالهمنيتمالذيالإطارلتكون(؟الإيمان

)الكتبباننؤمنأنعلى)!(الانجيليالإيمانإقراروينصبه.نؤمنما

وكلها،اللهكلمةهيالجديد-والعهدالقديمالعهدكتب-أيالمقدسة

-القدسبالروحمسوقون-وهمكتبعهاوأن،ومعنىلفظأ،بهاموحى

للأيمانمعصومقانرنوأنها،للمسيحتشهدوهي،نعمتهبمقعضىكتبوا

والروحيئ.الالهبئوالسلطانالأعلىوالمرجع،والأعمال

:والطقوسالفرائضبر

يةالمعموفريضتا:هما؟بفريضتينالاالفضلحةالكنيسةتؤمنلا

الكناث!سممارسةعنيختلفبأسلوبممارسعهماوتتم،الربانيوالعشاء

التقليدية.

سكمثعادةفيهايتمفربضة،المعموديةبأنتؤهنالإنجيليةوالكنعسة

بهاوالمقصود،الراعيمنالصلاةبعدالشخصراسعلىرشهأوالماء

.3مادةالانجيليالايماناقرار)1(
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591*خرمنوالموثفأالبروكستانثم!ة(الإنعهليةالمسحلة

وان،الايمانلاشهارالمؤمنينجماعةالىالشخصانضمامإعلان

لقولخلافا،التغطيسأوالسكباوبالرشتتمأنيمكنالمعمودبة

الحياةوبدء،والخطاياالذنوبغسلهيالمعمودبةبأنالتقلبديبن

الروحيحلالكاهنصلاةبواسطةإنه:فيقولون،المسيحفيالجديدة

يرونولذلك؟الخلاصعلىالمعتمدالإنسانويحصلالماء،فيالقدس

بالعغطيس.إلات!مالايجبئةالمعموأن

الخمرويشربالخنزيكسرفيهوالذي،الربانيالعشاءفريضةأما

مبلتلاميذهمعالمسيحالسيدتناولهالذيالأخيرالرثانيللعشاءتذكارا

ثمالخبزعلىالشيوخأحدأوالراعييصليففيه،مباشرةالصلب

وهذهتوزيعها،ويتمالخمرعلىأخرىمرةيصليثمويرزعهيكسره

حصولعنالمستمرالاعلانوهو،المسعحلموتتذكارانممالفريضة

التقليديةوالكنائس.المسيحبموتتحققالذي)الخلاص(علىالإنسان

يتحولالخمروأن،حقيقةالمسيحجسدإلىيتحولالخنزبأنتؤمن

الخبزيأكلمنكلوان،الكاهنصلاةبواسطةحقيقةالمسيحدمإلى

المسيح،دميشربالخمريشربومن،المسيحجسديأكلإنما

للعشاءوالرمزيالروحيبالمفهومالتناولفيتمالانجيليةالكنيسةأما

الماديةالمفاهيممنالروحيةالفرائضتجريدنحووتسعى،الرباني

والحسية.

الفريضةهيالمعموديةباننؤمن5الإنجبلي)1(:الابمانإقرارويقول

الاتحادإلىاشارةوفيها،الكثيسةنيعضويتهالإنسانيشهربهاالتي

علىالماءبسكبأجريتسواءقانونيةتكونممارستهاوأن،بالمسيح

فريضةهوالربانيالعشاءبأنونؤمنفيه.بتغطيسهأوبهرشهأوالمعتمد

والذين،لهتذكاراوالخمرالخبزيقدمفيهاالعيالمسيحمعالشركة

03.مادةالانجيليالايمانقرار!)1(
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لمعياحرامد.691

بكيفيةودمهالمسيحيسوعالربجسدفييشعركونبالإلمانيتناولونها

.هالنعمةنيلبنيانهمروحية

ستىمحاولاتسهدمدالعشرينالقرنأنالتفاؤلإلىيدعوومما

)مجلسخلالمنالمسيحيةللفرائضمشتركةصياغةحولللاتفاق

والمعموئة،الربانيالعشاءلفريضتيخصوصا(،العالميالكناثس

والمراجعة،البحثمنعاماخمسينمنأكثرالمحاولاتهذهواستمرت

عامأم4usanneلوزانفي(والنظامللأيمانالأول)بالمؤتمربداتوقد

عامBngaloreبنجلوروفي،م4V14عامAccraأكراثم،ام279

.ام9ده2عامLimaليماوني،ام789

حولالمختلفةالكناثسبيناللاهوتيئالتقاربيظهرليمابيانونمق

)بيانالبيانهذاوفي(،الرباني)العشاءستياوالافخارالمعموديةمفهوم

بعضا،بعضهابمعمودياتالعالمكنائستعترفأنعلىالاتفاقتمليما(

موتفيالمسيحيلمشاركةكنموذجللتغطيسأهميةاعطىقدكانلهان

)1".وقيامتهودفنهالمسيح

ولذكرىللشكروسيلةالربانيالعشاءأهميةعلىليمابياننمقولقد

لتمييزمطلوبالإيمانأنعلىمتفقرنالجميعوأن،بهوالاتحادالمسيح

)3(.ودمهالمسيحجد

الكنائسمنبالاخرينالاععرافمظاهراهممنليمابيانويعذ

ستياالافخاربسزيوأيضاببعضبعضهاالكنائساعتراففهو،المختلفة

.والخدامالزئاني()العشاء

8291.جنيف(العالميالكناض)مجلسليماد!انمنعرالثامنالمقطع)؟(

13.ليماببان)2(
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%qvيلاخرمنوالموثفأالبروتستانتية(الإنحطيةالمسمحم!

الانجيلية4للحرمحةوالدينيالاجتماعيالتاثرثالمأ-

كانتوالتي،الفلاحونبهاقامالنيالثورةفيهامتأثيرللوئركان

منالواقعالمتزايدالظلمنتيجة(ام524سنةفيبدأتسياسيةحركة

كلعلىسديدظلمثفةكانالوامعوفي.والفلاحينالعمالعلىالأمراء

وهكذا،المرئهينالأراضيواصحابوالأمراءالكهنةمنالشعبطبقات

الروحيةالسلطةمنالمقهورينفكرتشكيلإعادةثيلوثر"ساهم

ترجمولقد،رأيهعنويعئرينتقدأنعلىالعادفيالرجلوحث،والمدنية

واقتصاديةسياسيةمصطلحاتإلىالروحيةلوثرمبادئالمظلومون

حيث؟قيامخيرالدوربهذاقامومد،لهمزعيمااليهوتطئعوا،واجتماعية

منوكان،وعنفهمجرائمهمفيالتماديمناللورداتبتحذيربنفسهتام

يةعبولمالغاء،الضرائبمنوالإعفاء،الانتخابحقالفلاحينمطالب

الفلاحينهؤلأءنطرفلوثررأىوعندما،وكيرهاالصيدوحق،الفلاحين

ونادىعنهمتخئىمطالبهملتحقيقوالنهبوالسلبالقتلإلىوميلهم

)1".هالعونيدلهموقذمعادولكنه،هزلمتهمإلىأدىمما؟ثورنهمبسحق

عنالمحددةالآراءبعضلهكانتفقدكالفنجونإلىبالنسبةأما

العملفياشعركلذلك؟واجتماعياواقتصادياسياسياجنيفمدينةتنظيم

الكنيسةاستقلالخلالها--منأكد،المدينةمجلسمنمععنةلجنةمع

السلوكومراقبةللتفتيشجهازأواسس؟التنظيمفيالدولةمعالتعاونو

ومشاركة،الكنيسةفيبالتعليمكبيرااهتمامااهتمكما،المواطنينلجميع

الوقت،ذلكقيالكاثوليكيالفكرعنتماماغائبةكانتالتيالعلمانيين

الإنجيلية،جنيففيللبقاءمؤهلغيركاثوليكيكليرىكانكالفنولكن

القوىلميزانخاضعاالأمرهذاكاندهان،المدينةمنطردهمووجب

(1),tor),Vol ,V Seabury!ثIserloh, Erwin, History of the church (Hurbert Jedim

.0891.143-913.P-،
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لمعياحرامد.891

فيسياسيةتغيمراتحدثتام538عامفبحلولحينعذ،السباسبة

للمصلحينمعارضعنكانواقوةمراكزنيباناسجاءتالمجالس

علىمحظورأصارالمئتينمجلسمنأمربموجبوهكدا،والأصلاح

يخضعاأنعليهماوالسياسيةالحياةفييشاركاانفاريلوزميلهكالفن

رفضافاريلوزميلهكالفنولأن؟المجلسهذاقبلمنالموضرعةللوائح

المحفلأصواتبأغلببةامرصدورإلىهذاأدىفقدالأمرلهداالخضوع

فيكالفنعاشولذلك؟أيامثلاثةظرففيجنيفيغاصراأنالعام

مجلسمنبدعوةأخرىمرةعادولكنه،لهمقرافرنسةواتخذ،المنفى

جنيف.إلىاخر

وهي(؟التعليميةاللأكاديميةتأسيسههرلكالفنيذكرماأهمانإلا

والآخر،اللاهوتيةبالدراسةخاصأحدهما:فرعينإلىانقسمتمدرسة

الومت،ذلكفيالمعروفةالدراساتجميعويشمل،العامةبالدراسات

والعبريةاليونانيةدراسةعلىيحعويالخاصةالمدرسةمنهجكانوقد

اللاتينيةتضمنفقدالعامةبالمدرسةالخاصالمنهجأما.اللاهوتوعلم

بلادمنلطلبةللنعليممفتوحةوكانت،...إلخوالآدابوالفلسفةواليونانية

منأفلوفي،واسكنلندةوإنجلترةوألمانيةهـاءلطالبةهولندةمن؟عديدة

)0012(الخاصةالمدرسةفيكانافتعاحهابدءبعدسنواتخمس

013()"(.)0العامةالمدرسةوفي،طالب

اننباههبحؤلانمنتمكنالسياسيالقلقمنكالفناسنراحأنبعد

علىالإشرافوأحكمالشوارعتنظيفنظامفبدأ؟المدينةتنظيمإلى

منالعديدأسساخرجانبوعلى،العسؤلومنع،الشعبيةالأسراق

إيجادوحاولوالفقراء،بالمرضىللعنايةالضيافةودورالمسنشفيات

ادتالعيالأعمالمنوغيرها،العملعلىالقادرينلكلنافعةوظائف

247.-245،الكنيسةتاريخلو!لمر،جون)1(
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IAA*خرمنوالموثف)البروتستانتية(لانحيليةالسميحية

ان5:ماثلألكالفن(معاصر-اسكتلندي)مصلحنوكسجونشهادةإلى

.)؟".الرسلاياممنذالأرضعلىوجدتللمسيحمدرسةاكملهيجنيف

والمؤمنينالرعاةنفوصفيالإصلاححركةتركتهالذيالتأثيرعنأما

الحركةنتيجةجاءتالعيالاستنارةحركةإنيقالأنفيكفي،بالمذهب

ننيجةكانتعشرالثامنالقرنمنتصففيواوربةألمانيةفيالعقلانية

الكتابمن)سواءالحقائقجميعخضعتفقد؟الانجيليللأصلاحمباشرة

العقائد،لجميعالعقليالتحليلأوالعقليالمنطقلمبدأ(غيرهأوالمقذس

للوصول)الشكمعلالفلسفيةالمبادئبعضإنيقالأنيمكنإنهبل

عندمطلقةكانتالتيالحقائقفيوكالفنلوثرلشكنتيجةكانت(لليقين

الأسلوبيشملانإلىالأمرووصلعشر،السادسالقرنفيالبابوية

بعضسليماخرواللاهرنيئكانتالفيلسوفويعد،نفسهالمقدسالكتاب

)2".الإنجيليةالاستنارةرموز

الكا!ولمكي:الاصلاح

انحرافاتثمةبأنالكاثوليكيةللكنيسةالانجيليالإصلاحكشف

الأساففةبعضمامولذلك؟اساسيةتصحيحاتإلىنحتاجخطيرة

الخطواتببعضإسبانيةينالكار(كهح!نكر)زيمينسبقيادةالكاثوليك

علىأطلقوقد،المصلحينمنهجرفضآخربعفقكاندان،الإصلاحية

The-المضاد)الإصلاحمصطلحالإصلاحهذا counterReformation)،

رؤبتهلأن(؟الكاثوليكي)الاصلاحعلبهيطلقأنرأىمنثفةكانلان

)!.ناقصةبصورةيقدمهالإنجيليةللحركةفعلردكمجرد

.245لوريمرجون)1(

)2(

032.صلوربمرجون)3(

83.-182.Baker's Dictionary of theology (Hosrison) P
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الفالثالفص

والآخرالإنجيلية

محددبشكل(Tالآخرهو)من:عنالفصلهذافينتحدثسوف

نعودثم،والعشرينالحاديالقرنفيالمصريالإنجيليالىبالنسبة

)الجذور(،انطلامهابداياتفيالأخرمنالإنجعيليةموقفعنللحديث

وااللاهوننالفكرخلالمنالموقفلهذاحدثالديالنطورنرصدثم

علاقةعننتحدثسوفالنهابةوفي،الرسميةالايمانقوانينخلالمن

الشرقالىالإرسالياتعصرفيالآخرمع)البروتسعانتية(الإنجيلعة

مصر.علىمركرين

)الجذوول4الآخرمعوالعلاقلأ)البروتستانقي(الانجيليإلفحراولا

انهبوضوحأعلنللخلاصجديدبطريقتاريخياالمسيحيةجاءت

مغ!هوتهمول11المسيحعينالمفكرينمنكثيربنىوقدالوحيد،الطريق

،الابإلاالابنيعرفاحذليس5:المسيحالسيدأعلنهلماتفسيرهمخلال

متى"نجيلهلهيعلنانالابنارادومن،الابنإلاالأبيعرفأحدولا

6(.:14يوحنا)إنجيلهبيإلاالأبإلىيأتيأحذليس5و27(،:11

اليهودية،الأمةببنالعلاقةطيععةمنمنوارثالتفسيرهذاأنسوبررويرى

مثلا:اشعياءالنبيكقول،بهاتحيطكانتالتيالأخرىوالأمموالأديان

اليسمبدأوأيضا،ه:45إشعيا!همعيأخرىألهةهناكليسالرب"أنا

كاندان،القديمالعهداسعارفيبكثرةشائعأنجدهوهذا(،كيريإله

جميعوتلمذوااذهبوا5:لهميقوللتلاميذهالأخيرةرسالتهفيالمسيح
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102*ضرصاوالموثف،البروتستانتية(الإنجلطيةالمسيحية

أوصيتكمماوعلموهمالقدسوالروحوالابنالأبباسموعفدوهمالأمم

الحواريةالعلامةمبدأأنيوحيبما2(،0-28:91متى)إنجيل5به....

الكنيسةأنإلا،والتلمذةالتعلعمعملينيخلالمنهتاح()الأهمالاخرمع

خارجها.خلاصيوجدلاأنهراتالبداياتقي

دفاعيموقففيكانتالأولىالثلاثةالقرونفيالكنيسةأنشكولا

والهرطقاتالخارجمنالوثنيةوخصوصا،الأخرىالدياناتمواجهةفي

كلفيالهجومإلىالدفاعمنبعدفيماتحولتولكنها،الداخلمن

نانرىوهكذا،الزمانمنقرناعشراثنيمنأكثرلمدةالاتجاهات

مسبحيا.ليسمنكلهوهنا)الاخر(

كانفقدعشرالسادسالقرنفيالإنجيليالفكرتكوينبدايةفيأما

نحوالاتجاهاتبعضظهرتومد)الكثلكة(.هوإليهبالنسبةالاخر

حركةأيمعلمعلها،نهائياالآخررفضاتجاهيمعلمامنهاالاخر؟

يأالأخر؟معالتعاونبدايانهافيالإصلاححركةرفضتوقد،ثورية

للفكرالمقاومينأشدمنالوقتذلكفيئعدونكانواالذينالكائولبك

(.وكالفنلوثرعنالتاريخيةالمقدمة)انظرالأنجيلي

مأيبررهمالهكان)سواءالبدايةفيالآخررفضاتجاهمن!بالرخمم

ثم،فيهامبالغبصورةعنيفاكانالأمرهذاأننجدلاأنناإلايكن(لم

هذافيلوثرويرى،والمسلموناليهودهم؟الكاثوليكخيراخرظهر

الاباءومنهم،القديمالعهدوحافظو(المسيح)أهلهماليهودأنالشأن

ودعوتهممهادنتهمالبدايةفيحاولوقد،والشرائعوالناموسوالأنبياء

المعمودبةرفضواولكنهم،والمعمودبةبهوالإبمانالمسبحمبولإلى

عليهم.انقلبوعندئذ

بالأعمالوليسبالمسيحبالأيمانالتبريرإنلوئر:فكرففي

إلىالرسولبولسرسالةيدرسكانعندمااكتشفهماوهو،الصالحة

http://kotob.has.it



لىاحرامد.202

وهذاجدابهاونأثر،"يحيابالإيمان"البارعبارةفقرأ،روميةكنيسة

وحدهالمقدسالكعاب:الشهيرةالثلاثةالمفاهيمتحديدإلىدعاهما

(LSoloScriptureوحدهالأبمان(SoloFaith)،وحدهاالنعمة(Solo

Grace).دينونةبأنيؤمنإنهاي؟المختلفالأخرنحوفكرهبحددوهذا

هذايقبللاومقالمفاهعمهذهعلىتتوقفسوفالنهايةفيالبشر

)1".مؤمنغيرئعذالإعلان

ارتبط)الاخر(عنفكرهمأنيجدالأوأئلالمصلحينلفكروالمتتبع

كثيرانجدهمولذلك؟التاريخيةالفترةتلكفيالسائدةالسياسيةبالنواحي

السياسيالمركيالتهديدلوجودوذلك؟بالأتراكالمسلمعنعنيعبرونما

دارتالتيالحربومثلوكوسوفو،وصربيةألمانيةمعلأوربةفيلمناطق

-0136بينفيمايزارالصرروالأميرالأولمرادالععمانيالسلطانبين

9i rAعلى!تقعبوليا(كوسوفوو)1كوسوفوبمعركةعرفتماوهي،م

فيهاقتلالتيالحربوهي،برشعينةمنالغريالشمالإلىأميالعدةبعد

تعويضعلىقاد!ينالأتراكوكان،القائدانفيهاوقتلالجانبينمنالاف

يقاومالأخرالجانبمنقليلعددبقيأنهإلا،الأرواحفيالخسائر

.البلقانمنالمنطقةهذهفيالأتراك

لفتراتالعركيةالأوربيةالحدودعلىالاضطراباتاستمرتولقد

التهديدووصلام(،481-ام)451الثانيمحمدالسلطانأيامطويلة

تحتحاليا()المجرهنغاريةوأصبحتفيينا،إلىأوربةسرقفيالتركي

فيأخرىمرةالحربفيينةواصلتوقد،م1545عامالععمانمةالسيطرة

كررنعوسخليجفيLepantoليبانتوحرببدأتوأيضا،ام683سنة

الفكرانعشرولقدالومت.ذلكفيانعشرتالتيالحروبمنوغيرها

حمثم(1546-ام)483لوثربمارتنمتائرابالطبعكانال!يالانجيلي

)1(466..Theologytoday- January0691/ P
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302*خرصاوالموثض)البروتستانتيلا(لانعط!المسيح!

المناطقفيالمسيحيينأزرمنليشدكتبالاضطراباتهدهوسطفيإنه

وأنباعهمحمدكانإنيتساءلكانلوثرإنحعىهالإسلامضدالشرقبة

لممحمدالأنوذلك؟"لا"بأجابولكنه()1(،المسيح)ضديعذون

المسيحيينبينمنسيأتي(المسيح)ضدبينما،المسيحيةداخلمنيخرج

يقولوكان،نفسهبالبابا(المسيح)ضدحددفقدولذلك؟الانجيلحسب

معتعشابههذهدراجابته(،الداخلي)العدومقاومةفيننجحأنبجبإننا

Joachiولآهالفورييواقيممثلالسابقينالمصلحينمنكيرهإجابات

FioreويكليفجونالمعروفوالمصلحWickliffe.)2(طه؟!

المصلح،وديانتهمللأتراكالاشارةني،نفسهالمنهجاتبعولقد

للعدليلنقتبسوهنام(،1564-)9015كالفنجونالمعروفالفرنسي

لأنبالتأكيد؟المخدثونالانجيليونالمسيحيونيقبلهالاعبارةذلكعلى

فيمحمدأالأتراكيضععندما5:قالإذ،الدقيقةغيرالتعبيراتبعضبها

مبادئوهيالجسد،فيظهرتداللهبأنيعترفونلاوعندما،اللهمكان

بعيداالناسمنغيرهم!يضلونضالينيعدونفهم،الأساسيةللماننا

.هالموتوشععحقوناللهعن

هناكأنكما،السابقرأيهمننسامحاأكثرأخرىاراءلكالفنولكن

منسويسرةفيوعملوا18القرنفيذلكبعدأتواالدينالمصلحينمن

المبشرينلهؤلاءمثالوخيرالأسلامأ،(،عنتماماسلبيغيرفكراتبئى

عامسامعيهيناشدكانفقد(،كاري)وليمالمعروفالمعمدانيالمبشرهو

ضديقفجئارشخصظهورإلىيشيرالانجيلمننعبير(المسيح)ضدتعبير)1(

.المعجزاتلصنعخاصةقدراتوله،)بليسهنموئدأالمسيحية

(HughGoddard: History of Christian Muslim Relation, Chicago: New Am- (Y

111.9991.,Pكهلمعه3ا!هطه

(3)901.04God lo
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لياحرامد.2.ثا

دله،عظيمةأشياءيعملونعندمااللهمنعظيمةرأjمlيتوقعواانم2917

خلالمنالمسيحيينيناشدكانوقد،ويحبوهمالمسلمينيقبلواوأن

المختلفةالوسائلمستخدمينالعالمأنحاءكلفيالكنيسةيينواأنعظاته

المرسلينجمعيةناسيسفيالأثرالعظاتلهذهكانوقد،الوئ!نيينلتجديد

تبشيريةمؤسساتعدةتأسستوبعدهانفسهـا،السنةقيالمعمدانية

،م9917الأنجليكانيةوالجمعية،م5917عامبريطانيةفيطانفيةلا

"ا(.للحلبةالدخولفيالأمريكيةالإرسالياتبداتوأيضا

)البيورثانق:القوفيحركة

القرنفيالاصلاححركةمع)البيورتانز(العقويينحركةبدأت

القرنالىعشرالثامنالقرنبداياتمعازدهرتولكنهاعشر،السادس

وظهرت،خاصةوألمانيةاوربةفيالحركةهذهوانتشرت،العشرين

الحركاتهذهوتؤمن،)نجلترةفي)التطهيريين(حركةمعهابالعوازي

الكنيسةعنبعبرمصطلحوهوالمنظوره(،غير)الكنيسةعلىوتركز

المعالم،واضحةمؤسسةبلاهيالتيالكنيسةأي؟الدولةعنالمنفصلة

فهيديتعة،منظمةلأيتنتميلاأنهابمعنى؟منظمةكيركنيسةفهي

منلهممخلصابالمسيحامنواالذينجميعمنتتألفالتيالعامةالكنيسة

الله.لدىقبولهموطريقخطاياهم

فيالمسيحيهالرسالةلتفسيرمحاولةأفيالحركاتهذهتبذلولم

المخعلفة،الأديانمنأيمععلامتهاأووالحضارةالحياةمععلاقعها

إنهاحتى؟المسيحيةفيالأصوليالجانبتمعلالحركاتهذهواصبحت

دينالمسيحيةإنأي؟المسيحيةللرسالةمكفلجزءالحضارةأنرأت

واسيةإفريقيةبلادفيبالمسيحيةبشرتفعندما،نفسهالوقتفيوحضارة

)1(122,.Ibid p
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255يمخرمنوالموثف)اليروتستانتل!(ألانجيليلأالمسيحية

عنكريبةالمسيحيةفأصبحت،غربيةحضارةذاتبمسيحيةتبشركانت

الحضارةزرعت5:بوشيقولكماأوالبلاد،هذهودياناتحضارة

")1(.المسيحيةباسمالغرلية

فقدالانجيليينبينمنالأرسالياتعصرفيالأوائلالرؤادمنأما

1781مارننهنريكان Henry Martin-ا2مAخريجوهو،ام

أعوامسبعةهناكواستقر،ام997عامفيالهندإلى!صل،كامبريدج

العهدترجماتونفحوراجح،ردية11اللغةإلىالجديدالعهدفيهاترجم

منبالقربومات،درايرانتركيةالىوذهب،والعربيةللفارسيةالجديد

%AعامفيتركيةمنالشرقإلىSivasسيفاس Y.منهجفيالمهمومنأم

لقادتهموليسالعاديينللمسلمينبالتبشيريهتمكانأنهالارساليمارتن

معجدالفيالدخولفيركبتهأنمنوبالرخمم،قبلمنمتبعاكانكما

والإسلامالمسيحيةبينالعقائديةالمسائلحولالمسلمينوالعلماءالفادة

أنهكما،المنهجهذاجدوىمدىفيمتشككاكانأنهإلا،قويةكانت

منكثيرينعنمختلفاكانوقد،نهائياالإسلاممهاجمةيرفضكان

للتضحيةشاهداحياتهكانتكما؟بعدهوماالعصرهذافيالمبشرين

.والآخرهاللهسبيلفي"يحترقلأنمسنعداكانفقد؟بالذات

الآخر8نحو(أالبروتستانتيالإنجيليالفحرتطور-ثانيا

اللاهوتيالفكرتطورهوالأول:أقسامثلاثةإلىينقسمالجزءوهذا

الإنجيلية؟للكنائسالإيمانإقراراتفيرصدالثانيالجزءاماالاخر،نحر

نعرضسوفالثالثالقسموفي،اللاهوتيالفكرلتطورموازكخظ

الآخر.قبولفيمعاصربروتستانتيلاهوقيفيلنمو

(1)945..todaypلا!هBusch Mann theol
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الآخرلحواللاهوثيالفكرثطوو-الأولالقسم+

اختلافاهناكانقلناماإذاجديدةنظريةطرحقبيلمنيكونلاربما

فيأخرىناحيةمنالمفكرينوبين،ناحيةمن(المبشرينو)1الدعاةبين

قضيةفيالعمليالجانببننفيدغالباالدعاةيهتمحبث،كافةالأديان

فهمالمفكروناما،بحملونهالذيالفكرلقبولبدعوتهللاخرالوصول

وهم،تجاههالفكروتحددالآخرتشملنظريةبوضعيقومونماغالبا

وعواملاتجاهاتهاوتحديدالمختلفةالدينيةالمجتمعاتبتحليليهعمون

التيالعلاقةأوجهويقئنون،والسياسيةالأخلاقيةونظمهاوضعفهانموها

شلماخرفر-لدريكيقولمثلماكافةالمجتمعاتفيواللهالإنسانبينتربط

والمسيحيةالإسلام.ان:المعروتاللاهوتنالعالم((hurt-م)1768

علاقةليستبينهماالعلاقةولكن،العالمعلىالشادةلأجلتناضلان

امتلاكاأكثرأيهماو)1للحقامتلاكابالأكئرالحقعلامةبلبالباطلالحق

(5)1(.للحق

AT"ءترولتشأرنستالمعروفاللاهوتيأما )o Ernst Troltsام-

المطلقمناجزاءأنهاعلىالأخرىالدياناتيرىفهوام(،239

)2(.المتعددةالدينيةالتقاليدفيالاختلافاتبعضوجودمعالمسيحي

فقدام(689-م)1886بارتكارلاللامعالسويسرياللاهوتيأما

علىالمجتمعاتلجميعمتاحالخلاصوأنالأخر،قبولعلىأكد

الحصوليمكنهمالمجتمعاتهذهفاعضاء،وتعددهاوتنوعهااختلافها

منيتمالذي!هوللخلاصواحداطريقاحددولكنه،الخلاصعلى

علىبارتكارللاهوتالبعضينتقدوربما،فقطالمسيحيسوعخلال

فيواضحةليستInاsivisالاحتواءنظريةأنكما،جديدأيضفلمانه

)1(015.BuschMann theology today P

"أ"أ)2(
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02ياخرا8ماوالموثف)البروتستانتية(الأنحمطهلأالمسيحيلأ

نجدفسوفلهالمعاصريناللاهوتيينوبينبينهقارئاإؤاولكننا،لاهوته

بالاستبعادنميزالذيالعصرذلكفيانفتاحااللاهوتيينأكعرمنأنه

cExclusivismالكاثوليكياللاهوتيرانركارلنذكرانينبغيولكن

جميعفيالخلاصبشمولبةنادىالذيA(414f-)4091الشهير

تقاليدهمبحسبيخلصواأنيمكنهمالأديانجميعأتباعوأن،الأديان

يعنيوهو؟التعدديةاواءا،"لماأ*3باديعرفماوهو؟المختلفةالدينية

كلفيسميحيينهناكأناخربمعنىأو،للخلاصالوعسولطرقتعدد

)بالمسيحيينسماهماوهو؟هذايدركوالملوحعىوالتفالبدئانالأ

(.)%(anonymousChristians)المجهولين

تاريخعنكتبعدةالعشرينالقرنمنالخمسينياتفيصدرتوقد

Handdrikكريمرلهندريكأحدها؟الأديان Kraemer،كتلبووالآخر

3 .A.C Bouquet)،تاريخفيمتكررلنمسيحيينموقفينيقدمانوهما

مختلفانشيئانوالدينالإعلانانكريمرفيرى،المسيحياللاهرت

وأنأيضا،المسيحيةخارجظهرالإلهيالاعلانأنويرى،ومنفصلان

فيهاواستمرارهالمسيحيةفيالإعلانحصرمثلالمستخدمةالمصطلحات

المناقشة،فيتستخدمأنيمكنولا،دقيقةغيرمصطلحاتهيفقط

الناحيةمنبوكتيرغببينما.الأديانبينكبيرةفجوةهناكلأنوذلك

logosعقيدةاستعادةفيالأخرى spermatikosالكنيسةفيالموجودة

تتميمهيفالمسيحيةوالعمليةالنظريةالناحيةمنأنهتعلنوالتي،الأولى

فمنالأديانبينفجوةهناككانلووحعى،الأخرىالدياناتوناج

.الأرضعلىبشركلفيموجودةاللهكلمةفبذار،تخطيهاالممكن

فيوقعاقدالكاتبينإنيفولالرأيينلهذبنبوشمانوالترتحليلوفي

)1(015.Ibidp

)2(.)5691(,Lutuerworth press, London
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اللاهوتيالنظامعنبمعزلالقضيةمعتعاملاأنهماهو:الأول:خطأين

اساتذةئنامشأنينبغيانهبرىولدلك؟هذابنطلبكانأنهحينفي

أيديفييتركوهاولاالمسالةهده،المختصونأي؟النظاهياللاهوت

إلىاقترباوبوكتكريمرأن:وثانما،الفلاسفةأوالأديانرجالمنالهواة

بمئاتقنلهمامقجاؤوامقمنهااقنربالتينفسهابالطريقةالقضية

"أ".نفسهالخطأفيوقعاولذلك؟السنين

اللاهوتيينمنالعديدمعنفسهوقفبرسمانانبقالوالحق

نحوالمسيحيالاتجاهتقويممحاولةلاعادةعاممئةقرابةمنلىالمسيحيين

المسيحي.كيرالآخر

اثتباهايعرلمالغربيالمسيحياللاهوتبأنبرشمانويعترف

إلىأوالإسلامإلىبالنسبةصواءالاخرإلىبالنسبةالدينيةللنحديات

المسيحيةكانتإذا:ويقولالحديثةالمعتقداتإلىأوالآسيويةالديانات

القرنمن)الخمسينياتالحاضرالعالمفيالإمبرياليةدينتعذلم

فاقتراب؟وعليه؟تحليلنافيهذاعلىنستندأنعليناف!ن(؟الماضي

إلىيدعووهو.المتغيراتضوءفييتمأنينبغيالاخرمنالمسيحية

الحالنيالبدءيعطلبوهذا،المتبادلوالفهمالأخرمعالعلاقاتإعادة

فيمتجددةمسيحيةدانما،جديدةكديانةلاالمستقبلفيوالاستمرار

بهتقومسوفمائدركيكنلمبوشمانأنشكولا2(.بالآخزعلاقاتها

يعتبرهماظاهرةأعادمما؟الأخرىللبلادكزوهافيالمتحدةالولايات

.الأذهانإلى(المسيحية)الأمبرياليةالبعض

دونمنوعمقبكفاءةيستمرأنيمكنلاالحوارأنفيرىكربمراما

ففيالاخر،الدينلطبيعةمنظموصفدونومنالتاريخيةللخلفيةفهم

(Buschman, ] bid 06 - 61 ( I

A."؟ء6)أ4)2( .C Bo
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902*خرمنوالموثض)الروتستانتية(الانجيلمةالمسيحية

العلاقاثلطبيعةشاملمسحبعمليقومأنيحاول(الأديان)تاريخكتابه

ينتقدوفيه،الأخرىوالدياناتالمسيحعةوبينوالغربالشرقبين

المععنقةالغربيةل!مبرياليةالانسانيةغيروالممارساتالاسععمار

ينتقدأنهكما،إيجاببةأموراالاستعمارقيبرىولكنه،للمسيحية

العلافاتفيتأثيرهاومدىالاستعمارعصرخلالالتبشيريةالممارسات

أخطاءعنويتحدث،واسيةإفريقيةمثلمناطقفيالأديانأصحاببين

الإرسالياتهذهويمتدحيعودولكنه)1(،الصينفيخصوصاالكنائس

كانت+لقد:ويقولالشرقفيعملتالعيالاستعماريةبالهيتاتمقارنة

المسيح،لأجلالحباةتكرشىإلىالدعوةإلىتهدفالمسيحيةالإرسالبات

عملتالتيالغربيةوالهيئاتالمؤسساتكلبينالوحيدةالحؤسسةوهي

)2(.هبالانجيلالبشارةسوىهدفلهابكنلمالتيمنالشرقفي

الإرساليات)مغزى:عليهأطلقالذيالرابعالفصلفيهذاقالوقد

الحواريللمدخلسابقاإليهأسرناالذيرفضهعداوفعما(،المسيحية

يواجهأقلابدالحسيحيالإيمانوأن(،)الأوسعللحوارودعوته)الضيق(

دونمنكثيرةنقاطاتركإنهالقوليمكنناالحوار،نحووشحعىالتحدي

يحاوللملوكريمربأنسيشعرالقارئأنكما،إجابةد!نومنمناقشة

فيخصوصا،عمقاأكثرلكان(مناقشته)فيالشرقيةالدياناتكلتغطبة

-علىلهبحسبلكن،المسيحيغيرالعالمفيالمسيحيةللرسالةعرضه

في)خصوصاالحوارفيالخاطئللمدخلانتقادهفيجرأتهحال-أية

فيها.جديدةلأفكابىوطرحه366(و364صفحاتهوامش

ضرورةعلىركزفقداخر(،إلهاليسكتابهفيفاهانيانجبر-للأما

هذافييتحدثأنيستطيعالأخرإنحيث(؟اللهعنالاخرمع)الحوار

(1)29..HendrikKraemer, Ibid

ألأأ.694)2(
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الراهنة؟الحضاريةالظروفعنالحوارهداينفصلألاعلىهالمضمرن

هناكليسأنهيرىولكثه،اللهمن!جودهمعنىبسعمدالانسانلأنوذلك

حدفيمتفردفاللهالبشر،عندإلهيغيرأوإلهيهولمااختباريمعيار

رؤيتهأوإليهالاتترابيمكنفلاثئمومن،هناكاوهناليسوهرذاته

.وحدهالمسبحيسوعخلالمنإلا

داخلفيالإلهياللاهوتيحد-مولهحد-علىالطرحهذاكانوان

مطلق،واللهمحدود(المسيح)يسوعفالإنسان،الضعقالبشريالنطاق

محدود؟هوبمابالانصالإلامطلقهومانفهمأننستطيعلاكبشرولكننا

معناتكلموالذيفقطالمسيحيسوعفيلنانفسهاظهراللهأنخصوصا

اللاهوتيةاللغةأيقوناتتحظمانلابدعبادتناف!نلذلك؟المحدودةبلغتنا

يسوعالمنجسدخلالمنفقطاللهنفهمفنحن،نفهمهالاالتيالمضخمة

علىالمسيحوجود)نأيضايقرلولكنه،الاعلانمحورهووهذاالمسيح

الطبيعةفيظاهرةكيرالالهيةفالطبيعة،الإلهيةللطبيعةظهوراليسالأرض

ميالبشريةأنمعناهوهذا؟الكلمةتجسدهوالمسيحتجسدوإن،البشرية

حقيقةيؤكدانيريدفاهانيانإنيقالانويمكن)؟(،باللهالاتصالوسيلة

نتحدثحينماالبشريةبمصطلحاتنانحذهأنينبغيلاوأنه،اللههواللهان

المسيح.يسوعابنهعلىنتكلمعندماإلاعنه

كعبفقدPaulطءنلاةتيليشبولشهرةالأكعرالإنجيلياللاهوتيأما

نشرتهاعشراربعةفيهامقالاعشر)خمسةتقريبانفسهاالفترةفي

بالهامعى(الموجودالكتابفيصدرتثمالمختلفةاللاهرتيةالدوريات

الدينويصف،بالحضارةالدينعلامةعنالكتابهذافييتحدثفهو

المعرقةأووذروتهاوعمقهااتساعهاعلىللأنسانالروحبةالحياةبأنه

البشريةالحضارةاوجهبشملفالدينذلكعلىوبناء؟للأنسانالحقيفية

Hendrikء!ص!)33r(.المو-)1(
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112خر81منوالموثف)اليروتستانتمة(الأنطلمةالمسمهحية

وأغريباليسفهو،...الخوالفلسفةوالتعليمالعلمالىالفنمنبدايةكلها

أوجهكلبتحليلالقيامأهميةتيليشبرىوهكداالأشياء،هذهعنبعيدا

خلالمنمعهاوالتحاور...إلخ(العلم،الفلسفة،)الفنالبشريةالحضارة

دينيا)!(.الحضارةأوجهفهميمكنالصورةوبهذه؟اللاهوتعةالمبادئ

وطوالعشرالتاسعالقرننهايةفيإنهنقولأننستطيع،عامةبصفة

الآخر:نحوالتوخهحبثمنلاهونيةتياراتثلاثةوجدتالعشربنالقرن

الانجيليئالفكرسادالذيExclusivismالاستبعادلاهوتهو:الأول

وتبعهاnclusivismالاحتواءلاهوتفهو:الثانيالتيارأما،المحافظ

ومدولاءنل!4!3التعدديةلاهوتالأخير-والتيار،الكاثوليكاللاهوتيون

تغيرتماسرعانولكنالمتحزرين.البروتستانتاللاهوتيينبينساد

نحووالكاثولبكيالاحتواءنحوالانجيليالفكرتحركحيثالمواقف

البروتستانتلدىلآخراتجاهمنالحركةعلىمثالوخير،التعددية

إلىالاستبعادمنتحرلالذيهيكجونالمعروفالبريطانيالفيلسوف

E.C.دنريكلخصومدأ2(،واحدةمرةالتعددية Denurckالتياراتهذه

يلي:كماالثلاثة

للاخر.العداءانجاهأ-

.الأخرىللدياناتولسميمكتكميلالمسبحيةرؤيةاتجاه2-

.الأخرىالأديانمعوالتعاونالحواراتجاه3-

المرسلوننبنىفقدمصر،فيايضانمثلتالثلاثةالاتجاهاتوهذه

القياداتمنالعانيللصفبتعليمهاوفاموا،التياراتهذهالأوائل

قيالماضيالقرنمنالملاثيناتفيمنهمالرابةنسلمتالتيالمصرية

)1(tilliclyالماهءby3!اTheology today, theology cultu

)2(34.33-.ture,by poul tillicly P5!لررtoday, theol5!لاIbid theol
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تمثلوقد،الخمسينعاتفيرحيلهمعندالثالثالصفإلىثم؟وجودهم

الذيحبيب!مودبلالقسد.فيمعهوالحوارومبولهللاخرالاحترامتيار

حرارم!دىانشأثمالاجعماعية(،للخدماتالأنجيلبةالقبطية)الهعئةأنشأ

.ام199عامالحضارات

الأخرىالدياناتصلاحيةإنكارمننوعاالأولالاتجاهخلقوقد

وجودهاحقحتىإنكاربل،الحقمنجزءأيعلىاحتوانهاوءانكار

المسيحبة.بجوارواستمرارها

حقمنتملكهبماالأخرىالدياناتانفيرىالثانيالاتجاهأما

المسيحية،إنجيلخلالمنالكليبالنورتستنيرأنيمكنهاجزفي

الأقلالموقفوهذا.الدياناتهذهونتممتكملالتيهيفالمسيحية

الشرقيةللأديانأأستاكانالذيZaehverزهيفرمادهالحوارفياتشد

الأديانبينالحراريدخلونالذينانتقدوالدياكسفورد؟فيوالأخلاق

سلبيالمدخلهذامثلأنيرىوهو،بينهاالاختلافنقاطتحديدبهدف

الأخرىالدياناتمنتقتربأنينبغيفالمسيحية؟بالفشلعليهومحكوم

المسيحيةكيرالشرقدياناتسويرردرسالمنطلقهذاومن.الفهمبدافع

مدخلويبحثوغيرها.والزرادستيةوالاسلاموالبوذيةالهندوسيةمثل

إنهاحيث؟الأخرىللدياناتالمسيحيةتعميمعندراستهفيسويرر

Bhogavodكريشنارسالةانمعلايرىفهر،الحقكلعلىتحتوي Gita

حاولولقد،الإنجيلفياكعمالهافينفسهاالمسيحيسوعرسالةهي

عنيبحثوأن،المسيحيةكيرالدياناتفيمخفياإنجيلايرىأنسويرر

مبولايجدلمالاقترابهذالكن،الاختلافنقاطوليسالالتقاءنقاط

قاصرةدياناتهمانيوضحلأنه؟بالطبعالأخرىالدياناتأصحابعند

ذاتها)1(.حدفيالخلاصتحقيقعلى

)1(33.-32.SwearerP
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213*خرمنوالموقف)اليروتستانتية(*نحمليةالمسيحية

illiamهوكنجوليمأما Hocking*اتخذفقد؟الأمريكيالفيلسوف

إلىالثلاثيناتمن(المسيحيةغيرالدياناتمعالتعاوني)المنهج

المختلفة،العقائديحترمخلالهمنالذي،الماضيالقرنمنالخمسينات

عنهسنتحدث)الذيتمبراممؤتمرفيمنهجهكريمررفضوبالطبع

كريمرمقاومةهوكنجحاولام459عاموفيبعد(.فيمابالتفصيل

نأهوكنجيناقشوفيه(العالمواللمانالحية)الدياناتكتابب!صدار

حقيقةعنوتعبرالإنسانطبيعةفيومتأضلةوواحدةكونيةالدياناتطبيعة

بأنهاالأخرىللدياناتتعريفاتدملذلك،الأصليةوإرادنهالأنسان

فحسبأخلامياتليستإليهبالنسبةوالدياناتالبز(،نحو)السعي

نأوبما،ثقافةأوحضارةمنيتبعهاوماوالعاداتالأخلامياتولكنها

فالدين،دينبلاسعبيرجد+لا:يقوللذلككونيةطبيعةلهاالديانات

التاريخية،العناصركلومن،وحضارةمكانكلثيإطلاقهعلىبتكون

عنهيعبرأنلابدالكونيهذاولكن،والأممالبشربينالحدوديعبروهر

معين،مكانفيمعينينوتاريخوحضارةمحددةبلغةالبشرفيهويتحاور

البر(،نحرالسعي)وهوواحدجوهرفيتشتركالدياناتكلأنإلا

نافعليهدينهجوهروفهمنفسهفهمنحويسعىدينصاحبكلانوبما

يمكنالأديانكلولأن،هأشكالبعدةويفسرهبنكلجوهرأيضايفهم

واحدادينأأنالممكنمنأنهيرىهوكنجف!نالدينجوهرنحرتنموأن

نأهوكنجرأيوقي،فيهالدياناتكلدماج!فيينجحأنيمكن

الأديانكلتقودأنفيمكنهاولهذاالدور؟بهذاتقرمالتيهيالمسيحية

)التأمل(و،الإسلامفي(وعظمتهالله)جلالمثلعناصر،منفيهابما

)الطبيعة(و،البوذيةفي(للحقالشخصيغير)العنصرو،الهندوسيةقي

العوبعنهاتخلعانعليهابهذاالمسيحيةتقومولكي،الكنفوشيسيةفي

ولكن،وتاريخهاتعددهاناحيةمنالأدياناسمىفالمسيحية،الغربي
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جوهرمعنىباكتمالولكنالدورهذاللعبيؤهلهاالذيهوهذاليس

فبها،ا،.الدين

وأنالاخر،معوالحوارالتعاونعلىيؤكدفهوالثالثالانجاهأما

الأخرىالأديانتكملالمسمحيةفلا،بهيؤمنبحاالحقيمتلكالاخر

وجهةمنكاملاالحقيمتلكدبنفكل،اسعكمالإلىبحاجةهيولا

نا:دنريكويقرل،معهوالحوارالفكرهذااحترامالبقيةوعلى،نظره

معلميأنإلاعشر؟العاسعالقرنفيظلالالهنجدالأخيرالاتجاههذا

لقبولنفسهوالاستعدادالانفتاحبمسنوىيكونوالمربماالسابقةالعصور

هوأصبحالأخيرالاتجاهف!نعموما،الحقتمتلكالأخرىيانالأأن

وأيضا،الأثيانلعنالحوارعنولرنامجهالعالميالكنالسمجلساتجاه

هذهعنانبثقوما،المسيحيةفيرئانللاالفاتعكانسكرتاريهبرنامج

0791)3(.برمنجهامجامعةمؤتمر:مثل،مؤتمراتمنالهبئات

يؤمنونأشخاصقياداتلقاءفيللحوارنموذجاالمؤتمرهداقدموقد

ب!يمانهمنهماطرفكلواعترتقدمحيثمعاوالمسيحيةبالهندوسية

اللاهوتياتوليسالحياةأوجهكلحوليدورالحواركانوقد،الخاص

فالحوارلدلك،بالدينيؤمنرنأشخاصيحياهاالحياةلأنذلك؟فقظ

..إلخ.وتقاليدهمثقافاتهملهماحياءأسخاصبينولكنصمأديانبينليس

Wilfred.سميثكانتولوليفردويتفق Cantwell Smithجامعةمن

بجامعةالعالمأدياندراسةلمركزالسابقوالمديرسكوتيابنوفاوالهوس

الدين؟رجالحعاةعلىالعركمزهوالمهمبانالسابقالرأيمعهارفارد

هناكأنيرىفهوسميثإلىوبالنسبة،رجالهعنمنفصلاليسفالدين

(1)-tounderstanding. Other reli! ons. Phiءل!:ع!ألهلم!،هح:طأءثع؟Donald .K Sw
-35.33the Westminster pres, p7791 rحةladelphi

(2)04.-35-lbid
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512يلاضرمنوالموقف)البروتستانتية(الإنع!طيةالمسيح!

الدينيةالخبرةهوفالإيمان،TradiةonوالتقليدFiطأالايمانييناختلافا

ماكانتوهمية4فائقةروحيةبخبرةمعينشخصاندماجأوالداخلية

معبالعلامسالبشريةالخبرةاتساعهوسميثكدفالإيمانلذلك؟حقيقية

لراكمفهوالنقليدأما،للوافعتغييراينتجبماالمحسوسةغبرالحقيقة

سميثيحدلاالتعريفهذاطريقوعن.الدينيةللحياةالتاريخيةالخبرات

للعقيدةالفهمبشملفالحواروالحوار،للفهمكطريقةفقطبالتاريخالدين

كليشملولكنه،الحباةأوجهأحدحولحواراليسفهر،والدينوالحياة

فقط،فوقياخعبارمجردالمسيحيةأناعتبارسميثانتقدلذلك؟الحياة

يكونهنابل،الدينوإصلاحفهمعلىالقادرهوالدينيالمصلحأنويرى

تطورهومنالدينهذافيهانشأالتيالببئةخلالمنللدينالانسانإدراك

)1(.الدينيةالبيئةوملابساتوالظروفالبثمرخلالمنالعصورعبر

لمجلسالتابعةالهيئاتمنالعديدالدياناتبينبالحوارمامولقد

فردبةمحاولاتهذاسبق)طبعاالخمسينياتمنبدايةالعالميالكنائس

ببنالحواربرنامجعنالناتجةالمقالاتمنالعدبدنشرومد(كثيرة

الحيالايمانأصحاببينالحواروأيفحا،الحيةالإيمانياتأصحاب

في)حواربعنوانمقالأStanley،*،*3سمارتاستانلينشركما،والوثنيين

وكيرها)2(.(الأديانبينالحوارفيالمهام)استمرارو(،المسكونيالتاريخ

كالتالي:الصحيحالحوارشروطفيهحدد

فيولكنه،نظرهوجهةمنالفغالللحوارشروطخمسةسويرريضع

العفاليدبينالعلاماتطبيعةعنكاملةنظريةنكونيراهالانفسهالومت

:الأديانبينالحوارفيأهميمهايرىولكنه،المختلفةالدينية

.standingهكه.هنط-(1) Other religiهع!Dialogue: the key to undءلص!:عDonald .K Sw

03-257791,,ladelphi:8 the westminster pres

6)أء(2)
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16Y.لمعياصوامد

اصبحتدالا،منامشةكمجردليس:الآخرلإيمانالكاهلالفهم10

لابد!لذلكالاخر؟لايمانواحتراماتقديرأ!لكن،الجانبأحاديحوارا

محاولةإلىالحواريهدفأنيجبولا،أتباعهيفهمهكماتمامانتفهمهأن

نأهوالحرارمنالهدفيكونانبلمومفنا،عنالدفاعاوالآخرإقناع

الأخر.بهيؤمنلماالحقينىللمعنىنصل

أنفسنانفهمانعليناالآخرفهمنافكما:بدقةينيأالداتفهم2.

انفتاحإلىيقودلاالذاتفهمدونمنالاخرعلىفالانفتاح4نفردناوسر

لونيختارانلشخصيمكنكيفسويرريتساءلوهنا،وفغالكامل

يعرفأنيمكنكيفأالألوانويعرفيرىنفسههويكنلمإنالاخر

ويحب؟يحبأنمعنىيعرفيكنلمإنللاخرالدبئمعنى

التقليد،،الإيمان،الدينمثل:المصطلحاتفيالنفكيرامحادة30

الشخصيالمانهعنالتعبيران:المؤلفيقول،بينهاوالنمييز،العقيدة

مسيحيأخأيتعبيرمعمنطابقايكونأنيمكنلاوخبراتهالمسيحي

ومرجعيعهوطائفتهباسرتهعلامتإنبلالحاضر،فيامالماضيفيسواء

مصطلحيةبطريقةعنهاوالتعبيرالذاتلفهمكلهاتخضعودراستهالدينية

ليوالنسبيالمطلقعنللتعبيرأيضاوتخضحللاخر،مفهومةسليمة

وللآخر.

مثل:،الإنسانمعاللهعلاقةفييظهرفالحق:كعلاقةالحق40

سيناء،جبلفيموسىمعوعلاقته،عدنجنةفيوحواءادممحعلاقعه

الكلمة-الأرضعلىالمسيحتج!دفيالجديدالعهدفيوعلامته

الجسد.فيالظاهرة

المسيحيمنفالمطلوب:المسيحيعنالىبالنسبةالحوارحنمية.ه

الآخرالمانتمعليعنيالتجشدونكرالتجسد،فكرخلالمنالحوارهو

لليهوديصرت5:الرسولبولسفيقول،لأجلهفيهوالتجسدوفهمه

http://kotob.has.it



217*خرمنوالموثفأاليروتستانتية(الانجطيةالمسيحية

شريعةبلاوللذين،الشريعةتحتكأنيالشريعةتحتوللذين،كيهودي

رسالة"قوماحالكلعلىلأربحشيءكلللكلصرت،شريعةبلاكاني

يمتلكولكنالحقيمعلكلاوالمسيحي22،:9الأولىكورنثوس

الحقعلىمنفتحايجعلهالذيالمطلقالالتزامعلىالمبنيئالإدمان

الأخر،معالاشتراكفينفسهعنيعلنالأيمانأنكما،الأسمى

المعبشالواقعفيالمسيحعنيبحثولكنهالمسيحيملكلاوالمسيحي

وامعاالوجوس(الكلمةجعلالعالممعحوارهفيوالله،المحيطةوالحياة

طريقعنللمانهمواقععنيعبرواأنللمسيحيعنيمكنولذلكمعجسدا؟

الآخر،ويثرييثريناالذيهوفالحوارالآخر،معالحقيقيالحوار

والآخر.الذاتقهمعلىيساعدناكماللحقائقاكشافاأكعرويجعلنا

كانتالمسلمينمعالإصلاححركةتعاملإنالقولنستطيعوهكذا

الكاثوليكمنأكئرالمصلحالفكرالمسلمونقبلفقد،مجملهافيإيجابية

الكاثوليكيةللكنيسةعدائهمبمثلالمضلحةالكنيسةالأتراكيعا-ولم

الكاثوليكيالتأثيرفيهاكانالعيبولندةعكسعلىالمجر؟فيوخاصة

لسببين:وهذاقويا؟

وهوصور؟اوتماثيلالإصلاحعقائدفيتوجدلاأنه-الأول

الاسلامية.العقيدةنرفضهما

يتفقماوهو،وسيادتهاللهسلطانعلىالمصلحالفكرتركيز-الماني

الاسلامي.الفكرمع

الألجيليةللكظدسالإيمانإقراراتثطوو-الثانيالقسم+

اللاهوثيالفكرلتطورموافيكخطالآخرلحومن)البرولستانتية(

نأالبروتستانتيةالكنيسةعنالتاريخيالجزءفيذكرناأنسبقكما

الآخرضدمنحازينكانواالاصلاحبداياتفيالبروتستانتالمصلحين
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18Y.لمعياصرامد

مسيحيأحتىاميهودياأممسلماالاخرهذاكانسواء؟المخالف

الإصلاحعصرفيبوضوحأيضاهداويظهر،النشاةبحكمكاثوليكيأ

الحالكانوربماالعصر،هذابهاجاءالتيالأنجيليةالإيمانواقرارات

:سنرىكمااللاحقةالعصورفيتزمتاأمل

جنيفا:لىلماناععرافأ-

-)9015كالفنميامأثناءفيام536عامالاعترافهذاصدر!مد

المؤرخينبعضكانوان،سويسرهفيجنيفامدينةبتنظيمام(564

Confession)الاعئرافأ!الإقرارهذاينسبون offaith)فاريلوليملزميله

الأقلعلىأونفسهكالفنإلىتنسبهالأكثريةأنإلاام(،-056)9148

عليهدللناأنسبقمانجدالامرارهذافي.تأليفهقيالطولىاليدلهكانت

عنالتاريخيالجزء)راجعالعقيدةفيالمغايرالآخراسعبعادمنهجمن

فريضتين(و)1بسرينالإيمانإقراريعترف:عشرالرابعالبندففي(،كالفن

مملكةفيبهئعنقدمااما5:ويضيف،والمعمودبةالربانيالعشاءهما

البندفيوردكما.هوضلالاخرافةنعتبرهفدلكأسرارسبعةعنالبابا

)تعاليمالإقراروعدهاالبابويةالكنيسةفي)المضلة(الباطلةللتعاليمإدانة

الخاضعةالكنائسأنيرىعشرالعامنالبندوفي(،منحرفةشيطانية

مسبحية(.كنانسلاشيطانية)مجامعالبابالأحكام

:9155فرنسةفيالمضلحةللكنيسةالإيمان-اعمرافب

الكنيسةقادةأرسلفرنسةفيالإنجيليةعلىالاضطهاداسعدعندما

سوشرةإلىالاضطهادبسببفرنسةتركقدكانالذيكالفنجونإلى

إليهوأرسلراالاضطهاد،ليوقففرنسةملكلدىالتدخلعلىيحثونه

هذايكونأنوطالبوامبدأ،عئرثمانيةفيللمانهمعنموخهابياناأيضا

يقومانعلى،فرنسةفيالانجيليينإيماناعترافدستورأساسالبيان

؟بمفردهالعملبهذايقومانيح!ثيكنلمكالفنولكن،بصياغتهكالفن
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.thبيزاثيودوردعاللىلك Bezaفبربو!ارViret.هؤلاء!اموق!؟

إليهمأرسلهماإليهاوضموامبدأ،وثلاثينخمسةبصياغةالثلاثة

)الكنائسبعنوانبنذالدستورهذاميزوقدالفرنسيرن.الإنجيليون

عنهاتغنياللهكلمةلكونالبابويةللاجعماعاتالادانةمنهيتضح(،الباطلة

علىالدسنورنمق)28(بندوفي،وباطلةومزئفةمفسدةأسرارهاولكون

البابولة.الكنبسةفياعتمدوالمن)المعموثية(اعادة

:ام056الاسكتلنديالأيمانإقرارص

وهو(؟الكنائسبينوالتنوع)الوحدةبندهوالإقرارهذافيوالجدبد

الرحدةإلىيشيرماالبندفيلي!ولكن،المضلحةالكنائسبالطبعيفصد

المصلحالاقرارهذابصياخمة()وقاموضعوقدالمغاير،الآخرمع

هوالإقرارهذاظلوقدام(،572-)1513نوكسجونالاسكتلندي

الإيماناعترافوضعتمأنإلىاسكتلندةكنيسةفيالأساسيةالعقيدة

توحبدسبيلفياسكنلندةكنيسةوتبنته،ام646عامفيالوستمنستري

لمالاقرارهذاأنبالذكرالجديرومن،أوربةفيالمصلحةالكنائسإبمان

وكيرالسليمالتعليمبينيميزكانهـان،المغايرةالآخرلعقيدةيتعرض

عنيفا.كاناسكتلندةفيالاضطهادأنرغمهذا،الكنيسةفيالسليم

العاني:السويسريالابمانإفرارد-

للمانإقرار)وهوام566الثانيالسوشصريالإيمانإقرارويهاجم

ال!يالرومانيئالإكليروستعليم(المصلحةأوربةكنائسبقبولحظي

هناالمجاهدةللكنيسةالأعظموالرأسالحالم"راعيرومةفيالبابايجعل

المسيح.نائبهو-زعمهمحد-علىالبابايكونوبهذا؟هالأرضعلى

من؟ورناستهالكاثوليكيالكنسيبالنظاميتهكمالإقرارأنكما،هذاته

رؤساء:مثل؟الأخرىوالرتبوالمعاونبنالأساقفةمنوكيرهمبطاركة

كرادلة:مثل،أخرىووظائف،والبوابينوالمرتلبنوالشحامسةالشمامسة

http://kotob.has.it



لم!،احرامد.225

وأخرىعلويةومراتبوصغارا--كباراواباءأديرةورؤساءومديرين

سلوكياتهم،علىويعببوالرهبانالرهبنةبنظامأبضايتهكمكما،دونية

"؟(.فائدةبلاكلهالنظامويعتبر

الوستمنستري:الإيماناقرار!

العربيةإلىترجموالذيام646الوستمنسعريالأيمانإمرارعنأما

9سنة VAإن5:بالقرلالكاثوليكيةوالكنيسةالباباواتهاجمفقد،ام

الكنابأقوالتوافقهلاالكنيسةوراسالمسيحنائبأنهإنسانأيادعاء

الربلمراكزاكتصابهوبل،حقيقةيؤيدهمافيهيوجدولا،المقدس

6(.بند25)الفصلهللهداهانةالمسيحيسوع

بعض،منبعضهمالمؤمنرنيتزوجأنهوللزواجشرطاالامرارويحدد

(.مؤمنينغيرمسبحيينكانوالو)حمىالأثراراوالبابوفيمنيتزوجواولا

في:كامبرللماناقرارو-

إسارةأفييشزلمحيث،الايمانإقرارفيحقيفيتطوزحدثوهنا

كمبردجالمانإقراربتحدث.الكاثوليكيةالكنيسةأوللبابويةسلبية

bridgeكمبرغ!متبرأوبخظالمعروف platform!فيوالصادرء!صع

المؤمنينجماعةانهاويقول(،الجامعة)الكنيسةعنام648سنة

النعمةحالةإلىوالموتالخطئةحالةمنالمدعوينالمفديينالمخعارين

الفصلفييدعوكما،يسرعالمسيحفيالأبديةوالحياةوالخلاص

والمحتاجين.الفقراءخدمةفيالكنائساتحادإلىعشرالخامس

يمكنالحصرهذافيالمصلحةالانجي!ليةالكناصعقائدحولال!كاصيلمنلمزيد)1(

الى:الرجوع

الكناشالعقاثدكنابونعنرف(.)نؤمنلكتاب(ومقدم)مترجمصبراجورج

Mil،الأدنىالشرقلاهوتكلية:بيروت،المصلحةالانجيلية
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أهريكة:بشمالالمعحدةالمشيخيةالكنيسةرلمانإقرارز-

عنب!بجابيةالحعديثفيجوهربةنحولنقطةيعذالإفرارهذاولعل

واقزه،ام259سنةبامريكةالعامالمحفلأقرهومد.المختلفالآخر

الإنجيليةللكنيسةالأعلى)المجمعمصرفيالانجيليالنيلسنودسأيضا

الأخرلفكرة!قبولاتسامحاأكثريبدوقهو؟بالمنياام329سنةبمصر(

وأالكنسيةالهيئاتجميعأن5يقرروالعلاثينالثافيالبندففي،والتنوع

فيالأساسيةبالحقائقتتمسكالتيالعالمكلفيالدينيةالطوائف

الكنيسةدائرةضمنتعدومخفصا،رئأالمسيحيسوعوتتخذ،الإنجيل

جميعتتضمنالجملةهذهأنملاحظةيجبوهنا،المنظورةغيرالواحدة

......إلخ(.كاثوليكية-رثوذكسية)1التقليديةفيهابماالكنائس

واجباتأهم.منأنهوالثلاثينالثامنالبندفيالإقراريطرحكما

وبجب،المسيحيوالعدلالمحبةلمبادئصريحةسهادةتؤديأنالكنيسة

صناعيةأمسخصيةأكانتسواء،العلاقاتكلفيبارزاظهوراتظهران

متاحةوالعدلالمحبةإناي؟هأدبيةأمقوميةأممدنيةأمتجاريةأم

وكيرالمسيحيونهنابالجمعع)ويقصداستثناء.دونمنللجميع

(.المسيحيين

إلىبالنسبةأما،الكنيسةداخلوالممارساتالعقيدةناحيةمنهذا

الإقراراتتخعلففلا،..إلخومستشفياتمدارسمنالاجتماعيةالخدمة

يختلفأوالكنيسةإلىينعميمنبينتمييزدونمنللجميعأنهاعلىكعيرا

المحفلمنالصادرالمعمدانيالإيمانإقرارهذاعلىمثالوأبرزمعها.

مسؤوليةأنفيه!ردالذي،م5291سنةأمريكةقيالجنوبيالمعمداني

مقاومةخلالمن،يعيشلكيالمجتمعمساعدةهيالمسيحيئالعمل

وأماكنالملاجئبناءفيبالتحديديساعدوأن،والأنانيةوالطمعالظلم

الاقتصادتحسينإلىيسعىكما،والمرضىوالفقراءالسنلكبارالايواء
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منللجميعالمحبةيظهروان،كفهللمجتمعالاجتماعيةوالتنميةوالصناعة

على،والحقللمسيحالولاءفيالمساومةدونمنكفهاالمعتقداتأتباع

الكنسيةوالمؤسساتوالطواثفالكنائسمختلفمنالجميعيععاونان

التعليم.موضوعفيوخصوصاالمجتمعخيرعلى

المسكونية()الحركةتبنتعندماقفتهالآخرقبولاتجاهبلغومد

(فرانكفورت)إعلاناحدهاكانالتيالعالميالكناثسمجلسإعلانات

علىينمقالذي065البندفيكله()العالمعنتحدثالذيأم079سنة

وسراء،دهارساليتهمحبتهموضوعأيضابلاللهخليقةفقطلشىالعالمان

نطيعانمسؤوليتناف!نلاأمالمخلصاسمسمعواقدالعالماغلبيةكان

الطبقاتكلمنللجميعاللهمحبةللعالمونظهرنعلنوأن،المسيحوصية

بروحتاريخيةوخلفيةوثقافةوحضارةقارةكلمنوالأجناس

.<)1.مسكونية

نموؤجمعاصرإنجيليلاهوتيكراجكعنيث-الثالثالقسم+

المسلمالأخرلقبول

كينيثالبرلطانيالأسقفالانجيلياللاهوتنيمعلالصددهذافي

حدثالذيللتطورالإنجيلياللاهوتيالفكرفينموذجاام()359كراج

الآخر،وقبولللتسامحنموذجفهوالآخر،نحوالتوجهفيالعصورعبر

مفهومةبطريقةالحسيحيةوقدمللمسيحيينب!يجابيةالإسلامفسرفقد

مسلما(.وكونيمسيحيا)كونن:مقالهفيللمسلمين

خصوصا،الإسلامأوجهببعضإعجابهعنهذامقالهفيكراجويعبر

ngإلهااللهاليكن:علىالقرانبعركيز god be god!ة،سl،)جعلنااللهوأن

الى:الرجوعيمكنالمتأخرةالمراحلفيالايمانإمراراتعنالتفاصيلمنلمزيد)1(

8291.,John.H Leith (ed.) Creeds of the ! rches. Louisville John Knox Press
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مثلالاسلامأوجهبعضانتقدمدكانوإن،الأرضفيخلفاءأو)وكلاء(

النهايةفيولكنه،القرآنيالرحيفيلمحمددورلاأي(؟السلبي,حي)ال

)؟(.هيثحدانينفسهالوقتفيوهويدهشنيالأسلام5:يقول

وتفاسيرهالقرآنفدرس،الإسلاملدراسةكلهاحباتهكراجوقفلقد

الإسلاميةالدولوبعض!لبنانمصرفيوعاش،العربيةاللغةتعئمأنبعد

الفكريةاللقاءاتمنالعديدفيالخوضمنمكشهالمعرفةوه!ه،الأخرى

التفهمهذاعنكتبهعناوينتعئروربما،المسلمالاخرمعالعلاقةحول

بسمعفيهالمعذنة()نداءكتابهفعنوان،اللاهوتيوموقفهالآخرلقبول

الآخر.وفهماحترامإلىالناسويدعوالإسلاميةللصلواتالنداءات

بلالعربعنبعيدةليستالمسيحيةانيوضح(ومسيحيون)عربوكتابه

المسيحيينانتماءاتيوضحكما،المنطفةهذهداخلونرعرعتنشأت

وافدبن.غيرلكونهمالعرببةلبلادهم

العلاقاتعنحديثهالدكتوراهرسالةفيمسعدصبرييلخص

Theالمثذنة)نداءكتابهفيكراجفكرفي-المسيحيةالإسلامية call of the

منأكثرمنهاستغرقالذيالعملعلىكراجيؤكد،كالتالي

علىبؤكدوهو(،الفهم)نداءعنأولايتحدثفهو،حيانهمنسنةأرشين

تاريخيةحضاريةقرينةفيوالمسلمينللأسلامالمسيحيينفهمضرورة

منالنواحيجميعمنل!سلامفهماإليهبالنسبةيعنيوهذا؟ومعاصرة

كمؤمنينالمسلمينوفيأنفسنافينفكرأنأيضاويعنيوتفاسير،كتب

الفهمأنعلى!يؤكد،الخارجيةالمشاكلنتفهموأن،عقيدةوأصحاب

ولففمللمسلمينللتحدثاللغةإلىالحاجةمثلأدواتإلىيحعاج

أعمقفهمفيكبيردورلهماوالبلاغةالنحوأنعلىويؤكد،كتاباتهم

والمسلمين.ل!سلام

)1(156(.-155.godlord ibid (p
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المسلمينبينللمشاركةالدعوةهي(المئذنة)نداءفيالعانيةالدعوة

يرجووهو،والصحةوالنعلعماليوميةالحياةأعمالفيوالمسيحبين

روحيةعلاقاتإلىالعملفيمشاركتهمتتحولانوالمسلمينالمسيحيين

الخيربأعمالإلاتأتيلاالدينعنوالشهادة،الجانبينتربطوشخصية

للوطن.الانتماءعنفضلاهذا،كافةالنواحيفيالايجابيةوالمثاركة

،للاسترجاعالدعوةوهو؟(المئذنة)نداءفيثالثانداءكراجيسمعكما

كراجأنهناونلاحظ،التعويضمنكنوعالاسئرجاععنكراجويتحدث

فالاعتذار"،السيئاتيذهبنالحسنات"إنالقائلةالإسلاميةبالفكرةتأئرقد

نأكراجفيرىبالخير،الخطأإصلاحاوالتعويضمننوعيتبعهأنلابد

هناوالتعويض،ظهورهعندللأسلامالمحبةإظهارفيفشلتالكنيسة

الكنيسةفشلتفعندما،الروحيةبالنواحيبلالحدودأوبالأرضيكونلا

وحدثت،خاطئةمكانةفينفسهالمسيحالإسلاموضعل!سلاممحبعهافي

المسيحيينمنتوبةيتطلبوهذا،القرونعبرالإيمانينبينمريرةخلافات

ففدوه)1".الذيالمسيحللمسلمينالمسيحيونيعيدوأنفعلوهعما

)دعوةكراجيسمعالرابعةالدعوةوهيللصلاةالمنذنةدعوةوفي

إلىوالمسلمينالمسيحيينمنالإخوةجمهوركراجيدعووهناللتفسير(،

وهي:؟الصعبةالأمورمنأمورلخمسةالفهمإعادة

المسيحية.فيالمقدسالكتابا-

المسيح.شخص2-

الصلب.3-

)الثالوث(.اللهفيالعقيدة4-

)3(.والمجتمعالمسيحيةالكنيسة5-

(1)

)2(

186..Sab+ p

)ءأه
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يحثوهناوالإلمان(،للامل)الدعوةهوالمئذنةلنداءلأخيراالنداء

خصرصاالمسلمينمنالاقترابفيالأملبفقدواألاعلىالمسيحيينكراج

الحرية،المعموديةالعجديد،:مثلطرحهااعادةمنلابدموضوعاتفي

كراجكينيثلفكرطرحهفيوشمتخلمالباحثوالتكرشى.الإيمان،الدينية

فشلفيكسببالاسلامالمسعحيينالمفكرينبعضيتهمحينفيأنه

الفشلبهداالمسيحيينيتهمكراجأنإلا،التاريخعبرالآخرقبولعلاقات

نأالا،رسالتهفيالمسيحقذرخفضقدالإسلامأناععرانهمنبالركم

أكفلهاقدسادسةدعوةإضافةالممكنمنأنهيرىمسعدصبريالدكتور

المسيحي/التاريخفعبر،والتسامحالغفرانإلىالدعرةوهي)1(؟كراج

هناكوكانت،والجذبالشدمنبكثيربينهماالعلاقةتميزتالإسلامي

عصرمثلوالاحتلالالساسةتدخلاتفيهاالعلاقةأفسدتأوقات

لذلك؟والعشرينعشرالتاسعالقرنفيالاستعمارعصروأيضاالصليبيين

بمكنوربما،الماضيخطاياللاخرويغفريتسامحأنطرفكلعلىوجب

نأ)التعويض(و(للاسترجاع)دعوةكراجفكرمعالفكرةهذهتتفقان

لنا"واففرالمسيحإياهاعفمناالتيالصلاةمعانصليأنلأنفسنانسمح

I(.31(6:2متى)إنجعلهاليناللمدنبينأيضانحننغفركما،ذنوبنا

4الشرقإلىالإرسالياتعصرفيالآخرمعالعلاثةثالثا-

الاصلاححركةنتيجةالشرقإلىالمضلحةالارسالياتحركةبدأت

الارسالياتبعضسبقتهاوإنعشر،السادسالقرنمنتصففيأوربةفي

أصحابتسنهدفالحركةهذهتكنولم،نفسهالقرنبدايةفيالكاثولمكية

إنجيليةصحوةعنتعبيراالحركةهذهكانتفقد6لتبشيرهممعينةديانة

لأ1844الف!اء.إلىالفجرصلاةمنفقطخمسةالمظنةنداءاتلأندبما)2(
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بالإنجيلواكرزوااجمعالعالمإلىاذهبوا5:لتلاميذهالمسبحوصبةتجاه

فكرةإرجاءراتولكنها02(،أ-28:9متى"نجيل"كلهاللخليقة

الكنيسةمعالصراعفيالانتصاروهو؟الملخالهدفلتحقيقالتبشير

ناهناالمهممنولكنمناسبا.الوقتيكنفلم،الكاثوليكيةالرومانية

الكنيسةمهمةيعدلمالمضلح-للاهوت-وفقابالانجيلالتبشيربأننذكر

الحكاموخصوصا،مسيحيمؤمنسخصكلمهمةهوإنماوحدها،

مبادئإرساءفيكالفنمعسويسرةحكامفعلهماوهذا،المدنيين

جنيف.نرالمشيخيالمذهب

الازدياد،فيالتبشيرحركةبدأتعشرالعاسعالقرنمطلعمعوهكذا

تذمفقدوبالطبع،الشرقلبلادالغربيالاستعمارحركةمعتزامنتوقد

الدينيةالانتماءاتاصحابمنلمواطنيهالتسهيلاتبعضالاستعمار

للاستعمار(المبشرونقدمه)ماأيالعكسيةالعلامةكانتدان،المتشابهة

البلادمضايامعانصهرواالمبشرينهؤلاءأنتاريخياثبتقدبل،منعدمة

يمكنوهنا،المسععمرةبلادهممواجهةفيعنهاودافعوافيهاعاسواالتي

منها:،أسبابلعدةكانلإسلاميةاالبلادفيالحركةهذهتكثعفانملاحظة

منوغيرهماليهودنسبةمناكثرالعالمفيالمسلميننسبةان10

.الأخرىالدياناتأصحاب

مشتركةأرضياتوالمسيحيينالمسلمبنبينانالمبشريناعتقاد20

وقبولهموالقرانالتوراةقصص:مثل،عليهاالبناءيمكن

الآسيويةالدياناتمنالعكسعلى،مريموالعذراءللمسيح

.الأرضياتهدهمثلالجادفيهايصعبالتي

الإسلامية،العربيةالبلادفيالمسيحيينمنكئيرةأعدادوجود3.

اللغة:مثلمؤهلاتمنللمرسلينهذايقذمانيمكنوما

....إلخ.بالحضارةوالتعريف
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)عصرعشرالتاسعالقرنمنالئانيالنصفعلىنطلقأنويمكننا

وتفدمانجاحاالارسالياتشهدتحيثالمسمحية(؟الإرسالعات

إنهحتى؟النربيةبالحضارةالثرقيالانبهارمنفترةسهدتبلملحوظا،

العيتلكتشبهاصبحتالعالمفيالمسيحيةالكرازةبأنالقرليمكن

.الأولالقرنفي(المسيح)حوابالأ!ائلالزسلعصرفيكانت

الإسلاميالعالمفييكنلمالمرسليالنجاحهذاأنبالذكروالجدبر

ويرففاندرأرجعومد،لىافريقيةواسيةالأهريكنينفيأيضاكانبل،فقط

فطع!ثرالعايمعالقرنفيالإنجيليةالمسيحيةوتطورشجاحVender*ح*

لمشروعاتالمرسلينبتبنيارتبطقدأنهإلىالأوسطوالشرقالهند

الإرسالياتبيناختلافاويرفويجد.وطنيةونعليمبةاجتماعية

للتدليلاختاروتد،الأمربكيةوالإرساليةللمسلمينالمضلحةالإنجلبكانبة

-flAYrجاردنرالإنجليكانيالإنجليزئالمرسلالاخعلاتعلى

الهولندفيالأمريكيوالمرسلمصر،فيمرسلاعملالديأم289

وهو،ام-5291679بينالفترةفيبمصرعملالذيزويمرصموئيل

دهانمخعلفينمنهجينيمثلانالشخصينفكلا.العربيةالإرساليةمزسس

والكعابةبلغتهمالمسلمينمعللتحدثالعربيةاللغةإتقانفييتشابهانكانا

بالكرازةمنهماكلاهتمامكانكماونبذ،ومجلاتكعبخلالمنلهم

جاردنرمدخلكانفقدمختلفا،كانللأسلامتفسيرهمولكن،للمسلمين

بناءفييرىكانوقدسليما،مدخلاوالإسلامالمسيحيةبينالمقارنةفي

الذاتيالنقدمنهجينتهجوكان،كبيرةفائدةالمسلمينمعمشتركةأرضية

الصليبيةالحروبخصوصا،الماضياخفاقاتعنالحديثفي

خاصةوبصفةجيدةكثيرةأموراالإسلامفييرىكانكما،وجدواها

مناهضةالاسلامفييرىبكنولم،الغزاليللشيخالصوفيةالكتابات

علىكانفقدزوبمرأما.ل!سلامتكميلهيالمسبحييةإنبل،للمسيح

هيالمسيحيةالمهمةإنقائلاالمواجهةمنهجانتهجفقد،ذلكمنالعكس
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اللهمنالنهائيالإعلانهىالمسيحيةدان،للمسلمينبالإنجيلالكرازة

فالإسلام،الإسلاممعبالمساواةنقولأن(نظرهوجهة)منينبغيفلا

معيتعاطفكانزويمرإنيقالأنيمكنإنهحتى؟للمسيحيةمعادنظام

التباينهذاعلىالاسئدلالويمكن.الإسلاممعيتعاطفولاالمسلمين

))عادةبعنوانلجاردنركعابفهثاكوزويمر،جاردنركنبعناوينمن

-Reالإسلاممنالاقتواب approach toIslam)اتناللىالنقدمننوعوبه

علىفهيزويمرصموئيلعنا!ينأما،الماضيداخفاقاتللمسيحبة

!hالإسلام)انفصام:مثلالعكس Dismteration of Islam،)وأالصليب

tnTheص!4ء3!الهلالفوق cross abovethe))'(.

نأيمكناللاهوتيةالناحيةمنف!نه-مبلمنتحدثناوكما-وهكذا

"ول؟اsivesالاستبعادمنهج-عامة-بصفةتبنواالمرسلينبعضإنيقال

ولكن،المسيحبيسوعالإلماندونمنمجتمعلأيخلاصلاأنهوهو

وإن)النبشيري(المرسليالعملكلعلىالحقيقةهذهنطلقأنينبغيلا

للمؤمنينانهعلىالخلاصحقيقةمنالمبشرينموقفنتفهمكنا

نأإلا)عملهم(،إليهمالموكلةالمهاممنجزءوهوفقطبالمسيح

E.سارب 2 sharpeالمرسلانويرىالمبشرينبينفكرياتطورايرصد

29_فاركوهرالاسكتلندي -4 r )1861 .J N Farquhar)ممعلأأصبحام

فعلهمانفسوهو،للهندوسيةInclusiveالاحتوانيللاتجاهمبكرا

اعتقدواالمرسلينبعضأنويلاحظ،المسلمينبين(بنيت)كلنتون

الأقلعلىبعضهاو)1الأخرىالدياناتبينللمسيحيةاستمراريةبوجود

ويمعل.الاستمراريةهذهوجودبعدماعتقدمنوهناك(،الإسلاممعل

الذيام(-659)1888كريمرهندريكالمعروفالهولنديالمرسل

ليدنجامعةفيالشرقيةالدياناتدرسوالذي،قبلمنفكرهعنتحدثنا

)1(-125.124Ibid
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922الاخرمنوالموقف)الروتشانتلة(الانحيليلأالمسهحية

الألمانيواللاهوتيهويمثل،بهولندةالمقدسالكتابدارفيوعمل

)الاحتوائبة(اتجاهكثيرا()1(،كريمربهتأثر)الذيبارتكارلالشهير

كريمركانولقد،الأخرىالدياناتفيللمسيحيةاسنمراريةوجودوعدم

لرسالته،هناكالمسلمينفعلبردوتأثرإندونيسيةفيهولنديامرسلا

بقو؟الإسلاميةالقومياتظهورظلفيالمسيحيةالأقلياتلوضعوايضا

الذيأورشليممؤتمرحولبارتكارلبرأيتأثركما،الفترةهذهفي

كريمرإنحتىوشرورها(الحلمانيةالخطروانتقادهأم289عامعقد

المسيحيةوتفسيرالارسالياتحركةباسمالمتحدثبنالرجالأحدأصبح

التيالثهرسالةإعلانيجب5:تقولالعيرسالنهواعلن،للعالمالمطلق

للاقترابكريمرومدخل.هالفلسفاتأوالدياناتمنأيفيتوجدلا

الإنتاجمواجهةفيالحقعنالإعلانهوالأخرىالدياناتمن

لموضوعبشريةإنجازاتهيالأخرىالدياناتأنحينففي،البشري

يسوعفيالإلهيئالإعلانئعذالمسيحيةف!ن،واللهالإنسانبينالعلاقة

يةواليهوالمسيحيةبينميزكريمرإنيقالالحقولكن،المسيح

وهي،طبيعيةدياناتفالأولى،الأخرىالوئنيةالديانات!بينوالاسلام

هذهكانتوإنالبشر،عسنعمنهيالتيالأخرىالدياناتعنتختلف

الإعلانبعدالعانيةالمرتبةفيتأتي(والإسلاماليهودية1الطبيعيةالديانات

المسيح.يسوعفيالمسيحي

هذاناحيةمنكريمرموقففيليستسردرر(يوضح)كماالمشكلة

يؤمنلكنهبالحواريؤمنلافهوالحوار؟جدوىمنمومفهولكنالتمييز،

هذاعلىوبناء،للمسيحية)هدايتهم(لتجديدهمالمسعحيينلغيربالشهادة

تمبرامفيمتكاملفكرياتجاهفيلمؤتمربتحضيركريمرقامالفكر

)1(:Pluil adelphia,5!كلاer reli5طا:e the key to understanding5"!لهSwearer: dial

31-03.rpress,.7791 Pمحأ!ن!*حطأ
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ولكناباتهلهكانولقد،ام289عامأورشليمبمؤتمرمتاثراالهندبجنوب

بارتويمثل.بعدهأتوافبمنالضخمالأثرالإرسالياتمجالفيالمتعددة

أخرىديانةاوحضارةاينيالانجيلاستمراريةعدممدرسةوكريمر

استبعدكريمرأنالواضحفمن،ذاتهاالمتحدةالولاياتداخلحتى

تفؤقأساسعلىإلهيةأموثنيةكانتسواءالأخرىالدينيةالتقاليد

إندونيسيةفيالإسلامعنكتاباتهبعضجاءتوهكذا،عليهاالمسيحية

تماما)1(.سلبية

واتخذنا،الشرقفيالإرسالياتلعصرالعمليالواتعاستدعينالهاذا

المنعزلاللاهوتيالفكرهذانجدلنق!ننا،مثالاالعربيةوالدولمصرمن

قدالتبشيريةوالبعثاتالارستالياتأنصحيخ.والدينالحضارةسباقعن

وجدتأنهاإلا؟المسلمينلتبشيرأساسأالعربيةالمنطقةإلىجاءت

هذهفيالاسلامقوةتدركتكنلملأنهاالأمر؟هذافيشديدةصعوبة

الكنيسةتبشيرإلىالبعثاتهذهتحولتانذلكنتيجةوكانالبلاد،

يمكنوعندئذالكنيسةداخلمنيبدأالإصلاحانمنهااقتناعاالأرثوذكسية

التقليديةالكنيسةإصلاحيستطيعوألموعندمابعد،فيماالمسلمينتبشير

حيث،الأنشطةمنوكيرهاالمقذسالكعابدروسطريقعنالداخلمن

مضلحةكنائسب!نشاءقاموا،منهمالبعضوحرمتالكنيسةرفضتهم

بالمكانيرتبطكانللتبشيرالعمليالواقعأننذكرأنينبغيوهنا،منفصلة

جاءتالأولىفالارساليات،والحضاريةالتاريخيةوالظروفوالزمان

لجمعيةالهدفهذاكانوقد،المسيحيبالإيمانالمسلمينمئاركةبهدف

احعفظتوقد،ام825عامفي.س!(M.S)الإنجليكانيةالكنيسةإرسالية

تهتموكانت،والأتباطالمسلمينمنكلمعصدامةبعلامةالجمعيةهذه

علىالمقذسالكتابمنأجزاءوتوزعوالمستشفياتالمدارسببناء

ألأا.p.1324السليةكريمركناباتعن)1(
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132خر81هنوالموثف)اليروتستانتيلأ(الانحطيةالمسحية

سنةفيأيالعملمنسنة()25حواليبعدلكن)"(،والأقباطالمسلمين

الأرثوذكسيةالكنيسةتنجاوبفلمللآمالمخئبةالنتائججاءتم9184

استمرتالجمعيةهذهأنإلا،المسلمونوىلكالارسالياتمعب!يجابية

بعدفيماعادتولكنها،الأوسطالشرقمناخرىأجزاءفيالعملفي

مصرفيمستشفىوأيضا،والبناتللبنينمصرفيمدارسعدةلبناء

بتوزيعيهتمونالأفىادمنقليلا!عدونركت،منوففيوأخرىالقديمة

الاجتماعيبالعملأساسافيهاهتمتالذيالرقتفيالمسعحيةالكثابات

أ2(.ومسيحيمسلمبينبفرقلمالذي

هذاويرجع،إطلاقهاعلىالارسالياتفشلالبعضبدعيقدوهنا

وتحزكهاالعصرذلكفيالسائدةالإمبراطوريةوبينبينهاالربطإلىالفشل

ربظرفضلمعيإكرامد.أكددكنوراهرسالةفيولكن،الاستعماري

علىالادعاءهذابصدقربماإنهويقولبالاستعمار،الارساليات

yIولكنالإسبانيةحتىاوالألمانيةأوالفرنسيةأوالبريطانيةرسالبات

للهبئاتتابعةكانتمصرفيعملتالنيالأنجيليةالارسالياتمعظم

دولةنكنلمالوقتذلكفيوأمريكةعثر،التاسعالقرنفيالأمريكية

الأمريكية،الارسالياتلعملنتيجةمصركنيسةجاءتومد.r)استعمارية

Mclagueyمالجومنهاجاءالتيأمريكةفيالمشبخيةالكنيسةخصوصا

الإرساليةهذهنتيجةمنوكان،ام854عامتوماسوجيميوزوجعه

النجاحوظهر،الأوسطالشرقفيالمواطنينمنبروتستانتيكيانتكوين

أصلمنبروتسانعي05012()0وجردفيالإرساليةلهذهالنسبي

(1)-Sob+ Moseed Ghedoryal, Encoura!ng Christian social intergration in Isla

Egypt..D.8ا Min thesis SFTS,2002 pحف
ح!8ءأول)2(

)3(an response to contemporary Islamic groupsةHennawic, Chris!س!نصأصصال

131.3991(3-3,inEgypt (D. Min thesis
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وأيضامصر،فيام009عاملاحصائعةطبقاوذلكقبطي)5050612(

بروتستانتيتجمعأكبرحالعأتعدالتيمصرفيالانجيليةالكنيسةثأسيس

الإرسالياتمعبالتعاونالانجيليةالكنيسةوعملت.الأوسطالشرقفي

ومدارسهيئاتبتأسيسالمسلمينمعوجودهاريادةعلىالأمريكية

الصادرةالكتاباتتعدولم،المسلمينمعالاتصاللزيادةومسعشفبات

الكمببعضعنوانحملحيثالمسلمللاخرعداثيةنواحيتحملمنها

()1".المقدسللكتابالقران)شهادةأو(للمسيحالقران)شهادة

:الشاموبلادمصرفيالأنجيليالتألير+

،مسبوقغيرينيئبطرحماموامصرفيعملهمالمرسلونبدأعندما

ومستشفئمدرسةبينيجمعحيثالمعكاملة(؟)الخدمهنظريةعلىمبنيئ

بالمدرسةيعملونالذينالمسيحعونفيهايتعبدلكي؟صغيرةكنعسةوبينهما

1-العقليديغيرالاجتماعياللاهوتيالطرحهذاوكان،والمستشفى

بداتثمعشر،العاسعالقرنفيبقوةالانجيليةالكنيسةانتشارأسبتاب

ثم+ذلكبعدوالمستشفياتالمدارسبناءفيالتقليدبةالكنيسة

المجعمعبخدمةللقيامللجوامعالعابعةالإسلامبةالجمعياتنلتهما

يلي:فيماالاجتماعيالدينيالاتجاههذاحصرويمكن،نفسهبالأسلوب

النعليمية:المشروعاتا-

)المجمعللسنودس)3(تابعةمدرسة)18(المدارسعدديبلغ:مصرفي

5991عاموطالباتهاطلابهاوعددبمصر(،الانجيليةللكنيسةالأعلى

(o,VAYأ)(،كالسكرتاريةخاصة)معاهدعالتعليممدرسةو)12(طالبا

)1(88-86sebry Ibid

منوشيخأالقسوسجميعويضممصر،فيالانجيليةالكنيسةبرلمان:السنودس)2(

العامة.الكنيسةمراراتجمبعتتخذوفيه،كنيسةكل
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التابعةالمدارسبخلافهذا،أيضاالإنجيليللسنودستابعةجميعاوهي

تخرجالتياللاهوتوكلعة،ضخموعددهاالمحليةالإنجيليةللكنائس

التعليميةالمؤسساتإدارةمعلالعامةوالأعمالللكنانسورعاةقسوسا

فقط،البنينعلىوالمعاهدالمدارسهذهفيالتعلبميفتصرولموكيرها)1(.

الجمهوريةمستوىعلىللبناتمدرسةثانيإنبل،أيضاالبناتشملبل

رمسيس.شارعوموقعهاالانجيليةللكنيسةتابعةكانت

:الأخرىالاجتماععةالمشروعاث2-

فيالدولةأفمته)الذيأسيوطفيالأمريكيالمستشفى:مصرفي

عامفيتأسسوقد(الإيمانمستشفىاسمالأنويحملالستينيات

م،MAIعامفيتأسسالذيطنطةفيالأمريكيوالمستشفى،م

يحملومازالالدولةأفمته)وقدبالقاهرةسبرافيالانجيليوالمستشفى

.أم539لعاميرجعوهو(القديماسمه

للخدماتالإنجيليةالقبطيةالهيئةبهاتقومتنمويةأخرىومشروعات

مثل:؟ام559عامحبيبصموئيلد.القسأسسهاالتي،الاجتماعية

،الأسرةوتنظيم،الريفيةوالتنميةالفقراء،دخلزيادةوبرامج،الأميةمحو

هذهمنالمستفيدينعددويبلغ.البطالةومواجهة،الزراعيةوالتنمية

اصدارإلىبالإضافة،محافظاتسبعفيمواطنمليونينحوالخدمات

والصحيفةالمساني:مثل،والشاممصرفيالاثجيليةالصحفمنالعديد

مصر)3(.فيوالمرسدالمشرقونجموالهدى،الشامفي

مطبعةوجودبضرورةالثامبلادفيالأوائلالإنجيليونسعروقد

منالمطبعةنقلم1834عامالإرساليةمررتلذلك؟مدارسهممنقريبة

27؟.ص،5991مصرفيالدينيةالحالةتقرير)1(

742.744-ص،المشرقفيناريخهاعبرالمسيحيةبدر،ح!ب)2(
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2340 aلمعياحرام

النشردورأهمك!حدىالمطبعةهذهوبرزتبيروتإلىمالطةجريرة

بعهديهالمقدسالكتابترجمةالمطبعةهذهإنجازاتاهموكان،العربية

وطباعته.والجديدالقديم

الأنجيليةالأرساليةبهاقامتالعيالاجتماعيةالأعمالمعظموكانت

حدعلىوالمسيحيينالمسلمبنمنالناسوتقديرإعجابمحلمصرفي

ومستشفيات،للمكفوفعنومدراس،والبناتللبنينالمدارس:مثلسواء،

كنائسوبالطبع،للتمريضومدارسوالفقراء،للمحعاجينوعيارات

عملهبدا-الذيأسيوطبمستشفىالخاصةالسجلاتومن.وجمعيات

مستشفىعليهايطلقونالأهالي.ول.مأوكانHenryهنريالدكتوريدعلى

الأولكانونديسمبر/اولفيعملهبدأانهالسجلاتتوضح-هنري

هريضا(flrfr)علاجتمعملهمنشهورأربعةاولوفي،م1918

وكانت،منازلهمفيمريضا)204(وزار،جراحيةعملية)41(وأجر-دت

إلىتطورتوالتي،كلهاأسيرطمديريةفيتنشأمستشفىأولهذه

59111(.1الأولثشربناكعوبر/14نيأسيوطفيكبعرةمستشفى

909،المشرقفيناربخهاعبرالمسبحبةبدر،حيبد.الفس(1) -.A
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الرابعالفصلى

هعاصرإنجيليمصرىمفهوم

الآخرمنالموقففي

إلىنظرةبعنوانالأول:جزأينإلىالفصله!اينفسموسوف

نحن.مقنفهملمإنالآخرمنموتفصياكةنسنطيعفلن،الذات

معاصرمصرفيإنجيليئللمانقانونصياكةمحاولةفهوالثانيالجزءأما

.الشأنبهذا

بكلالاخرهومقنحددأنلابدالأمرينهذينعنالحديثمبللكن

المسلمهوهناوالاخرالمعاصر،المصريالإنجيليإلىبالنسبةتدميق

فالمسيحي،الأرثوذكسيالمسيحيثم،سيعةمصرفيلمسلأنه؟الشني

المذهب،فييختلفالذيالإنجيليئالمسيحيوأخيرا،الكاثوليكي

الدرجاتممعددالمصريالانجيليإلىبالنسبةالآخرأننجدوهكذا

إلىنظرتناعننتحدثعندماأعمقبصورةهذاينضحوسوف،والأعماق

فيمعاصربروتستانتيمصريإيمانتانونصياكةمحاولةعندثم،ذواتنا

الأخر.هذامنالمرتف

)الأنا(8الذاتإلىثطرةاوفي

الكنيسةهل:يقولالأهميةغايةفيلسؤالينتعرضأنلابدوهنا

نأأولأعليناالسؤاله!اعن!ل!جابة3وطنيةكنيسةمصرفيالانجيلية

النظرةإنحيثمصر،فيوطنيإنجيليكيانوجردأهميةونفسرنحلل
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إلىالكنيسةنظرةكانتف!ذا؟الذاتإلىبالنظرةأساساترتبطالاخرإلى

للاخرنظرتهاعلىهذاينعكسأنشكفلاوطنهافيغر-لبةبأنهاذاتها

فالنظرةالوطنهذاترابمنجز!نفسهاترىكانتإذاأما،لهوقبولها

تختلف.هناللآخر

مصرفيالانجيليالوجودتفسيرفي)1(أساسيتاننظريعانهناك

النظرفييختلفانتفسيرانمنهما!احدةكلمنيتفرع،الأوسطوالشرق

ولكن،نلكاوالناحيةهذهعلىالعشديدوني،الفرعياتبعضإلى

كالتالي:وهماواحد؟الأساسيالمنظور

والإستعمارالأجنبيةالإرسالياتبينالربطالأولىالنظر!ة+

الاجنبي:

حينالثانيةالعالميةالحرببعدمافترةإلىالنظريةهذهنشأةوتعود

المستعمرمناستقلالهاعلىتحصلالمستعمرةالدولمعظمابتدأت

هذافيالعحرر.أوالاسعقلالسبيلفيتناضلالأقلعلىأوالأجنبيئ،

-تقريبا-الأجنبيالرجودصارهذهالاستقلالنزعةومعالتحرريالجو

البلدانمنكثيرفيالأجنبيةالإرسالياتفيهابماومشبوهأ،مرفوضاامرا

المتطرفةالنظريةهذهعنالحقيقيالتعبيرنجدانونستطيع.العربية

كعابفيوالاقتصاديالسياسيبالاستعمارالإرسالياتبارتباطالقانلة

59عامصدر rالبلادفيوالاستعمار)التبشيربعنوانبير!تفيأم

عرضوقد(،خالديومصطفىفروخ)عمرالمسلمينللكاتبين(العربية

!الى،الغربيللاستعمارالشرقإخضاعالىترميالنىالمبشرينلجهود

التبشيري)النشاطبعنوانام819عاممصوفيصدرآخركتاب

الحمبدعبدنبيلللدكتورام(329عامحتىالعربيةالبلادفيالأمريكي

402،اAAV،الثقافةدار(للكنيسةالآخر)الوجهلمعياكرامد.الفس)1( IV-.Y
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237الاخرهنوالموثف)البروتستانثمة(لانحيليةالمسحية

المرسلونبهقامالذيالتبشيرأنالكتبهذهمؤلفو!يعتقدأحمد.سيد

البلادعلىخطرأكبرهوكاثوليكا-أمإنجيليينكانوا-سواءالأجانب

وهدفالبلاد،هذهإلىالاستعمارمنفذلأنه؟والعربيةالاسلاميةالشرقية

نإويفولون.المنطقةهذهعلى(الأجنبيالنفوذ)بسطهوالتبشير

العربيةالبلادفيوالقلاقلالفتنيثيرواأندائمايحاولونالمبشرين

سياسياالعربيةالب!دعلىالسيطرةمنأممهمتتمكنحعىوالإسلامية

بقدرإلاتهمهمفقفماوالثقافيةالاجتماعيةالناحيةأماوامتصاديا،

راي-فيإذنفالتبشيروالامتصادية.السياسيةمهمتهملهمتسهلما

بلادعلىالسياسيةللسيطرةتمهيدالحقيقةفيهوإنما-المؤلفينهؤلاء

الشرقنكباتعنمسؤولفالتبشيرلذلك،الامعصاديللاستغلالالشرق

الأديانبينتثورالتيالفتنوعن،والخلقيةالسياسيةالأوسط

مصرإلى(الإسلامية)الخلافةالعربيالوطنتقسيموعن،والمذاهب

ولذلك؟الإسلامحسابعلىبالقوميةالاعتزازوإلى؟والأردنوسورية

المؤسساتوكلالارسالياتوكلالتبشيرأنواعكلالكتبهذهتهاجم

،والمستشفيات،والمدارس،الخيريةوالجمعياتالأجنبيةوالمدارس

منللتبشيرمنظمةمؤسساتهيإنماكلهالأنها؟الإحسانومؤسسات

رافضمومفوهذا.الأجنبيالنفوذبسطهووالهدف،الأولىالدرجة

وهؤسساتها.وعملهابالإرسالياتعلافةلهمالكلكليا

هذهلمعالجةالمنطقيةالخطوةأنيستنتجالموقفبهذااقتنعومن

المنطقةهذهمنالمؤسساتهذهكلاقتلاعمحاولةهيالأجنبيةالغزوة

والعربيةالإسلاميةالشرقيةالشعوباستقلالسبيلفي؟أثرهاومحو

الفكرهذاأنالواضحوهن.والاقتصاديالسياسيالاستعمارمنوتحررها

فيتحريضيةكتبهيبل،المفهومبالمعنىالعلميبالمنطقيتسملا

بالمغالطاتمليئةوهي،الأجانبعلىنقمةووليدة،الأولىالدرجة
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ذلكمنوالأهم؟والمحتوىالمنهجفيوبالتناتضاتوالمنطفيةالعاريخية

التبشيرأنيرىمبدئيموتفلهممزلفينمنصدرتالكتبهدهأنكله

في)التبشير(معنىيحددونلاأنهمالعلممعهدا،جرمبل)خطيئة(

الدينية.بالحريةضمنايقزونلاأنهمعنفضلاهذا،أبداكتبهم

واضحبقصدجاؤواالمرسلينأنيرىالإنجيليللوجردالعفسيروهذا

الغربي،الاستعمارلنيروالعربيةالإسلاميةالشرقيةالشعوبإخضاعوهو

اعتقادولكنه،والبحثالعلمدوائرفيجديابهيؤخذلااعتقادوهذا

عملياخطرايشكلوهو،الأصوليةالأوساطفيخصوصا!ثائعشعبيئ

الإرسالياتانالمؤرخرنيعترفبينمافكريا.أونظريايكنلموان

بالذاتالمنطقةهذهوفيعشرالتاسعالقرنفي-وخصوصأالأمريكية

حتىالبدء،منذلهاكان-الإرسالياتهذهنتيجةهيكنائسناومعظم

تلؤنتبينما،عليهغبارلاروحيطابععشرالتاسعالقرنأواخر

فالمصالح.سياسيةبخطوطوالهولنديينوالاسبانالبريطانيينإرساليات

وبدايةعشرالتاسعالقرننهايةوليدةهيالأوسطالشرقفيالأمريكية

هذافيطيباوياللطيفعبدالسوريالمؤرخويقول،العشرينالقرن

اتخذماغالباالأجنبيةالبلدانفيالأوربيالتبشيريالعملإن5:المجال

التبشيريالعمللكن،الأساسفيالروحيطابعهعنفضلاسياسياطابعا

؟كهذهسياسيةاواستعماريةخلفيةمنيستفدلم-بالمقارنة-الأمريكي

إذا5:أيضاطيباويويقول،هفيهمشكوكأيكنلمالروحيطابعهف!نلهذا

القولعليهاينطبقلافهيالأمريكيةالارسالياتإلىننظرأناحياناجاز

.هالبدءمنذالأوحدطابعهاالدينيةالغيرةكانتلقدالاستعمار،وليدةبانها

الإنجيليالوجودتفسرلااذن،استعماريةكظاهرةالإرسالياتنظريةان

دان،كلياوتطورهوأهدافهدوافعهتشرحولامصر،وخاصةالشرقفي

اللاحقة.نواحيهبعضعلىضوءاالقت
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الفربية(:)الفرسةنظرية-الثانيةالنظرية+

فيالإنجيليةإن:بقولالأولالتعبير:ونفسبرانتعبيرانالنظريةولهده

وستبقىبقيتولكنها،شرميةنربةفيزرعتاجنبيةكرسةهيالبلادهده

الشيءفيقولالثانيالتفسيرأما،الجديدةالتربةمعتتكيفلمماغربيةكرسة

كربيةكرسةلوجودمبررلاأنهويرى،التكئفإمكانيةبعدميؤمنانهإلاذاته

بالتفصيل:المومفينهذينعنوسنتحدث،شرقيةتربةفيولاسنمرارها

:الأولالموتف

وأنشؤواوبشر!االبلاد،هذهإلىأتواالأجانبالمرسلينإنيقول

الشقاقبذوربذلكوزرعوا؟واجتماعيةتعليميةومؤسساتإنجيليةكنائس

فخلقوا،القديمةالشرقيةالكنانع!وضعيتفهموالملأنهم؟المسيحيينبين

فصار،الشرقيالمحيطمعيتوافقلاخمربينمطذاتجديدةكنائس

كتابعنوانبالضبظهووهذا،أوطانهمفيغرباءالعربالإنجيليون

الأدنىللشرقاللاهوتلكليةالسابقللرئيسبيروتفيام869عامصدر

الرلاباتقيوقذمهاأعذهادكتوراهرسالةوهو،سمعانونيسالقس

هو-الإنجيليةللظاهرةسمعانوتحليلام.739عامالأمريكيةالمتحدة

بنتائجأساسايهتمفهولذلك؟دينياجتماعيتحليل-تعبيرهحدعلى

هذا-منفيرى،والدينيةوالثقافيةالاجعماعيةالميادينفيالمرسل!العمل

وسوريةمصرفينشأتالتيالمحليةالإنجيليةالكنيسةأنالمنظور-

المجتمعفيالمرسلينعملبفضلعشرالتاسعالقرنأواسطنيولبنان

منمستوردةحياتيةوأنظمةاجعماعيةوتراكيبعيشطرقأنعجتالشرقي

فالوجود.وطنهمفيغرباءمجتمععنأسفرمما؟الشماليةأمريكة

؟سمعانزعمحدوعلى،منقولة(دينية-اجتماعية)كرسةإذنالانجيلي

كناثسهاإلىانتسبواالذينالشرقيينجذورمطعتالإرساليةفالحركة

المرسلينلأنذلكحدثومد،هريةأزمةعندهمبذلكفخلقت
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إمكانيةأبداالاعتباربعينبأخذوالم-سمعانيرىما-بحسبالأمريكمين

علىمثالاسمعانويقدم.الأوسطالشرقفيالحضاريةالبينةمعالتكئف

المثلأنوكيف؟الشرقيالمجعمعفي)العائلة(اهميةعنحديثهفيذلك

ركنالتيالأساساتاهتزتوبذلك،العائلةوحدةتفعيتإلىأدتالغربية

نظريةانهنايهمناوما.قرونعدةطوالالمنطقةهذهفيالمسيحيونإليها

يجبخطاكانتالارساليةالحركةبأنالاستنتتاجإلىتقودلاسمعان

إلىالإنجيليين!عودةالشرقمنالإنجيليالوجودب!زالةعنهالرجوع

هذافيالنظرالىالدعوةإلىتقودوانما،السابقةالشرقيةطوائفهم

الشرقية.والثقاليدالعقليةمعاكثريتلاءمبشكلوتكييفهالوجود،

اعتنقهوقد،وسائعهامتفسيرالغرية()الغرسةلنظريةالعفسيرهذاإن

المرسليالعملفييعملونالذينالغربيينالانجيليينمنكثيرإليهمالأو

والأمريكية،الأوربيةالانجيليةالكنائسفيالمسكونيةالعلاماتوحقل

لانتقادالأوسطالشرقفيالإنجيليينكيرمنأيضايستعملتفسيروهو

المجتمععلىضررهمالىاظهار،الإنجيليةوالكنائسالإرساليةالحركة

القديمة.وكنائسهالثرقي

النظرية:هذهعلىالملاحظاتبحضمنبذولا

هوالأولالمستوى:مستويينعلىسمعاننظريةمناقشةيمكن

الشرقفيالإنجيليةللكنيسةكتحليلوالدينيالاجتماعىالمستوى

الشرقفيالإنجيليالوجودلأن؟الفكريالمستوىهووالثاني،الأوسظ

الوجودهذايقومانأبدايكفيولا؟روحيفكريوجودهرالأوسط

اخرفبتعبير،ققطدينيةحتىأوامتصاديةسياسيةاجتماعيةأيسسعلى

اجتماعيةظاهرةالعالممنالمنطقةهذهفيالإنجيليالوجودليس:نقول

كل-وقبلالأساسقيهوبل،فقطحضاريةاوسياسيةاودينيةاو

روحية.لاهوتيةفكريةظاهرةسيء-
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241خرا8منوالموثض)المح!تستانت!(الإنجيليلأالمسيحية

غايةسؤالأنثيرأننستطيعالاجتماعمة/الدينيةالناحيةأولاأخذناف!ذا

التاس!عالقرنفيوطنهفيالغريبفعلاكانمنترىهو:؟الأهميةفي

بفضلتمكنالذيالعربيالإنجبليهرهل3الشرقأنحاءكلوفيعشر

فيمرةلأولالأئمبلغتهالمقذسالكتابيقرأأنالأجانبالمرسلينجهود

،ويقالويفرأيتلىماكلويفهم،الجماعيةالعبادةيحضروان،حياته

الملابسيلبسونكنيستهرؤساءيرىوأن،!وطنهشعبهبلغةيصليوان

الكعنانع!رؤساءكانالشام)فيبلغتهويتحدثونمصرفيالعاديةالوطنية

يقرألمالذيجارهأموطنهفيالغريبهرهذاهلا(؟اأجانبالشرمية

بلغةالكنبسةفيويتعبد!شحمع،قطالأملغنهفيالمقدسالكناب

فيالإنجيلبئأناعتقدبها؟يصليأنيقدرولايعرفهاولايتكلمهالا

ممةنجدوهنا،معه!تلاؤمأ!طنهفيارتياحاالناسأشدكانالوقتذلك

الآخر.قبولعلىالقدرةالإنسانيعطيالذاتمعنالتوافقالاخر،قبول

أبدأالاعتباربعينيأخذ!المالأجانبالمرسلينبانالادعاءأما

إجحاففهذا،والعربيةالمصريةالحضارةمعالمشروعالتكئفإمكانية

يقولينقضونه.بلالادعاءهذايقر!نلاوالباحثون،والتاريخالواقعبحق

الأمريكيينالمرسلينإن:المجالهذافيطيباوياللطيفعبدالمؤرخ

والمقلدين)المتفزنجين(منطبقةخلقوعدم،للتكيفكبيراجهدأبذلوا

البدء.فيفقطالعربيةباللغةالتعليمعلىب!صرارهموذلك،للأجاثب

)أيوتعلموا،وعاداتهمبتقاليدهمالاحتفاظعلىتلاميذهموسجعوا

المقدسالكتابفترجموا،كثيرونمنهموأتقنهاالعربيةاللغة(الأجانب

أسهمواأنهمشكولا،جداهامة!أدبيةمدرسيةكنباونشروا،العربيةإلى

ارس!فات!بهم.!تأثروامعهمتعاونواالذينبفضلالعربيةالنهضةفي

انفصلواالأخرىالكثائسمغالإنجيليةإلىالمهعدينبأنالقولأما

التقاليدوزعزعةالاجتماعيةالمفاهيمتغييرفيأسهممما؟عائلاتهمعن
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ف!ن،السلبيالمرسلينتأثيرمنسمعانيعدهماوهداور،الج!الشرقية

ثفافةويكتسبيتعلمإنسانكلعندجداطبيعيأمرهوإنماهذاكل

وهذا،يمارسهمامنكلعندطميعياتغزبايخدثانوالثقافةفالعلم،جدبدة

النمومنهامجزءوهذاالبثر،أنواعولكلالعالنمأنحاهكلفييحدث

منه.مفرلاالشخصي

عشرالسادسالقرنفيأوربةفيالاصلاحيةالحركةعلىانعيب

والسياسي؟والامتصاديوالكهنوتي،والعائلي،الدينيللنظامنسفها

سيءحدثف!ذا،العظيمةمنجزاتهامنهوالشاملالتغعيرهذاأنسكلا

مدعاةذلكف!ن،الإنجيليةالحركةانتشاربسببالشرقبلادفيهدامن

بل!المكانللزمانحقيقيانتماءهوبلللاستحياء،ولعسللافتخار

.للأنسان

الثاني:الموقف

بشرعيةيقبلالأولفالموقفبكثير؟السابقمنأخطرنظريفيوهو

لكن،الشرميةالبيئةمعيتكيفأنشرطالبلادهذهفيالإنجيليالوجود

هوالبلادهذهفيالانجيليالوجودبأنيقولالنظريةلهدهالأخرالوجه

واجتماعيا،وثقافياودينياوفكريالاهوتياكريبة(ثئم)ومنغربيةغرسة

إنهامستورد.شيءلأنهاذلك؟لوجودهامبررولا،هنالهامكانفلا

يقرومد.شرقيةتربةلأنهالهاملائمةغيرهناوالتربة،غربعةخرسة

كعيرينوأن،صافيةدينيةكانتالمبشريندواقعبأنالرأيبهذاالقائلون

هـانسانيةتحليميةخدماتأذواوأنهم،ومخلصينطيبينأناساكانوامنهم

المسيحيينتبشيرمحاولاتهميبررلاذلكلكن،الشرقلبلدانهامة

هيالإنجيليةالحركةلأن؟جديدةإنجيليةكنائستكوينأوالشرقيين

ويقوم.المسيحيالش!رقفيلهمكانلامستوردامروهي،غربيةظاهرة

اللاهوتميادينفيوالشرقالغرببينسديدفصلعلىالمومفهذا
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ئسفىمابينأساسيئوتمييزفصلإنهبل،والذهنيةالكنسيةوالبنيةوالفكر

فيبرونالموقفبهداالقائلينف!نلهذا؟فربيةوأخرىثرقيةحضارة

ف!ن،كلبةفيرفضونهاصليبيةولاهونيةحضاريةغزوةونمائجهاالارساليات

فقظليس،الغربعننماماتختلف،نظرهمفي،الشرقيةالمسيحعة

أبلغ-وهوخضرالمطرانويذهبوحضاريا.أيضاسياسيابلعقعديا

واحدالسناأننا5يزكدحينذلكمنأبعدإلىالمومف-هذاعنالمفبربن

فينخعلفغربيينومسيحيينسرقبينكمسيحبينفنحن.اللهأمام

شخصايتحؤلأنترىالشرقيةالكنانسأنعنفضلاهذا،هالأصول

إعلانوعذوا،لهالإنجيليةالكنيسةاقتناصيعنيالأفجيليةإلىأرثوذكسي

محاولةهوإنماللارثوذكسيالإنجيلبةالكنيسةوعفيدةولاهوتمفاهيم

وعقدالأمر،بهذاالأوسطالشرقكنائسمجلساهتموقدلامتناصهم.

أطلقمؤتمراتعقدبلالنظر،وجهاتلتقريبالشأنبهذامؤتمرهنأكعر

الأرثوذكسيةالطوانفكلمنالزعاةفمهايجتمعالرعايا()مرتمراتعليها

الأرثوذكسيةالكنيسةألغتبالاتتناصيسمىمابسببولكن،والإنجيلبة

الزواجبعدونالأرثوذكس"انعنفضلأهذا،المؤتمراتهذهمثلعقد

.هباطلاالأرثوذكسيالطفع!بغير

مسؤولونعنهايعبركماكريبةانها؟الغربيةالغرسةمفهومهوهذا

إلىاهتداءكلالموقفبهذابدبنون،القدبمةالشرقيةالكنانسفيكبار

المضلح.الانجيلبمالفكر

الشرقفيالإنجيليالوجودتفسيرتحاولالتيالنظرياتهيهذه

والشرقمصرفيالإنجيليةالكنيسةوجودتبريرمعنىأنوأرى،الأوسط

تطرحهأساسيبسؤاليرتبظلأنه4كلهاالأمورهذهتخطىالأوسط

وهو:؟النظرياتهذهكلإليهتتطرقلمسؤالوهو،ذاتهاعلىالكنيسة

فيهوعسرالسادسالقرنفيأوربةفيوقعالديالإنجيليالإصلاحهل
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)إنجيليخاطبهل؟عالميهوأممحليئسويسري-ألمانر،الأساس

القاهرةابنيخاطبأنهأمفقطوفرانكفورتدبيرنبازلابن(الإصلاح

يطرحأنيجبالذيالأساسيالسؤالهوهذاايضأأودمشقوبيروت

في!نبحث،والآنهناالإنجيليةوجودمعنىنفهمأنأردناإنعلينانفسه

بغفقعشرالتاسعالقرنننحصلماأننرىف!نناالوجود.هدامستفبل

أصابوا،أوفيهاخطؤواعماا!،وهناكهناالمرسلونفعلهعماالنظر

امتدادالأساسقيهوحصلماأننرىإننا،ينجزوالماوأنجزواوعما

محلياأوربياأمراالإصلاحإنجيلكانف!ذاالبلاد،هذهالىالإصلاحفكر

الإنسانيخاطبعالمياشأناكانإذاأما،الشرقفيلهمكانفلا

الوجودفأهمية،وحتميضرورىامرهناالانجيليةوجودف!نوجدأينما

مستشفيانهبسببولا،التعليميةمؤسساتهبسببليسالشرقفيالإنجيلي

الجهازداخلالدبمقراطيةممارسةبسببولا،والخيريةالاجتماعية

للأنجعليةملازماالبعضيعدهقداخرشيءلأيولا،للكنيسةالأداري

منينبعانوجردهاومبررالانجيليةأهميةإثما،والعقافيةالحضارية

منالبقعةهذهفيطلمانيأفكريابهت!نمهممالديهابأنالراسخالاعتقاد

وتقاليدهلفكرهوأنمعينةخصائصالشرميل!نسانأنشكولا،العالم

تميزهخصائصللاهوتهأننعرفونحن،خاصاطابعأتهوعباوروحانيته

شيءبينهماوالفصلشيء،الاثنمنبينالتمييزلكن،الغربياللاهوتعن

الاثنينعلىأننرىلأننابينهما؟الفصلنقبلأنيمكننالاونحنآخر،

الحضاراتتفاعلفييكمنوالحضاريالإنسانىالنموإنثمبلنقيا،أن

التفاعلهذاأنلناالناريخويوضح،والخصائصوالفلسفاتواللاهوت

خالص،كرىكيانولا،بحتشرقيكيانهناكفلعس،ومتواصلمسممر

الغربيةالحضارةيرفضمنأنذلكعلىوالدلبل،جدافسببةالأمورفهذه

دهو،الرفضهذالأعلانالصناعيةوالأقمارالتلفازمن؟أدواتهابسعخدم

أصبحإذ؟التفاعلهذاكفةقيالمستقبلأنشكولا4معهايتفاعلبهذا
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خمردعة.أوسرقيةشرانقفيللنقومعفيهامجاللاصغيرةمريةاليومالعالم

إنسانكليخاطبعالميأمزهوالانجيليالإصلاحبأننعتقدإننا

ألمانيةفيبدأأنهومع،ومكانزمانكلوفي،ولسانعرقكلمن

لمصحيحهفيأنهإ!،الأحيانمنكثيرفيأوربيأرداءوألبسوسويسرة

نإ.الشرقيةبنيعهافيلعقولهالكميرمصرفيالانجيليةالكنيسةلدىيزل

أكناهالذيالأمريكيالاختبارفيمزأنبعدالأوربيالكنسيالإصلاح

،الفكريالصعيدعلىالكثيرفيهأففدهالذيالوقتفيالشيء،بعض

لمهائلةأبعادانكعشفسوتوهنا،الأصولإلىبهنعودأنعلينايفرض

المصرية،بيئتنافيالإصلاحيبالفكرنتعمقأنيكفيبعد،علعهانتعرف

الآخربشهادةوالاعتناءللاستفادةالاستعدادتعنيالمصربةللبيئةوالعودة

واحتكاكتوتركلزواليعنيلاوهذا،وفكرهوتراثهعقبدتهفي

وضروريطبيعيأمرإنهبل،سلبياأمرالشىالتوتربقاءف!ن،!اختلاف

العلاقةتلكنتحفقوهكذا،والإبداعوالخلقالحيويةعلىللمحافظة

والآخر.الأنابينالجدلية

معاصر:إنجيليمصريإيمانإقرارصياغةمحاولةثانيا-

ومرجعيتهالإصلاحتاريخعنالبحثهذافيتحدثناأنبعد

عنداللاهوتيالفكرتطورإلىوانتهيناالآخر،معالعلاقةلىاشكاليات

نأتي،الذاتمعوقفةلناوكانتالآخر،نحوتوجههحيثمنالإنجيل!ن

قيمعاصر)بروتستانتي(إنجيليمصريمفهومصياخمةمحاولةإلى!نا

:أسبابلعدةسهلاليسالأمرهذاأنوالحقيقةالاخر،منالموقف

)اخر(أنهبمعنى(؟مزدوج)اخر)البروتستانعي(الإنجيليأن10

و،المصريينمنالمعةفيتسعينمنيقربماديانةوالإسلامللمسلم

المسيحية؟فيالساندالمذهبهيوالأرثوذكسية،للارثوذكسي)آخر(
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نييشتركونالجميعأنركم،الأقليةأقلبةأوالثالثالآخرفهوولذلك

المصردة.المواطنة

الدينيللعطاءطرحايأتلمالعالث(-)الآخر-وهوالانجيليأن20

دخولمعكسيالأرثوالمذهببدأحيث؟كالأرثوذكسعةالطبيعي

ألفيمنلمصرالمسيحيةبمثلفهو،الأولالقرنفيمصرفيالمسيحية

تاريخيفعطاؤهولذلك؟القديمةالمصريةبالحضارةاختلطومد،عام

العقيدةلعطورطرحاليسأيضاالمصريوالإنجيلي.طبيعيحضاري

الأرثوذكسيةعباءةمنالمصريةالأنجيليةتخرجفلممصر،فيالمسيحية

إلىإضافة،الأوربيةالكاثوليكيةعباءةمنالأوربيةالانجيليةخرجتكما

الععبيرحسبفتحأوالخارجمنغزونتيجةالمصريةالانجيليةتكنلمأنه

جاءتلكنمصر،فيبسرعةانعشرالديكالإسلامالإسلاميالعربي

قىالكنسيوالاصلاحالغربياللاهوتيالفكرلعطورطرحنميجةالإنجيلية

المستوىعلىالحضاراتلمنالعقافيالتفاعلمنكنوعجاءتفقد،اوربة

الديني.العفافي

دعوةالاسلاميةالمؤسسةبداتعشرالناسعالقرنبدابةفي3.

الثيعخزارومدحينئذ،الأزهرسيخالعطارحسنالشيخقادهاللأصلاح

ليستالتيالعلومبلادنافينجدانينبغيأنهليعلنوعاد،اوربةحسن

التيللبعثةك!مامبعملهبكنفيألاالطهطاوفيرفاعةالشيخواوصى،فيها

بلمصر،تحديثبهدفلأوربةحبنن!(مصر)واليعليمحمدأرسلها

المسلمينانفتاحبدأوهنا،الغربعلومعلىوينفعحويقرأيتعلمانعليه

فقد،العكسيالطريقفيالغربيةالإنجيليةجاءتوهكلىا.الغربعلى

الذيالوقتفيهناكإلىشيوخهموأرسلواالنربعلىالمسلمونانفتح

كانوهكذامصر،إلى)الاصلاحيين(الأنجيليينالغربفمهأرسل

.Towالأتجاه!لا!*مزدوجطريقاالاصلاح
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الإنجيلئإلىبالنسبة)الأخر(نرىسبقماكلعلىبناء

إنجيلي،غيرآخروأفيوالأرثوذكسيالمسلمهوالمصرفي)البروتستانتي(

)الأخر(مفهرمعننعحدثان-إنجيليين-كمصرييننستطيعكيفإذن

إليناأابالنسبة

مصادر:ثلاثةمنبنطلقالإنجيليينعثدالآخرمفهوم

.المقدسالكتاب-الأول

الانجيلي.اللاهوفىالفكرالعافى-

.المصريوالثقافيالحضاريالواقع-الثالث

المقدلر:للكمابالانجيليالفسيرفيالآخر-الأولالمصدر+

منالمسيحفكرعلىتعتمدللآخرالمصريينالإنجيليينرؤيةإن

والغظمىالأولىالوصيةعنالمسيحالسيد)1(أحدهمسألفعندماالآخر

كلومقنقسككلومققلبككلمقإلهكالزثدحمث:لهقال

فقالنفسهيبزرانالساثلارادوهنا.هكنقسكفريبكوئدبئ،قذريك

هومريبكإن:لهسيقولالمسيحأنبظنوكانمريبي؟هومن:للمسيح

التفسيركانكما،....إلخوالعنصروالقوميةالديانةفيشريككاليهودفي

المسيحالسيدأنإلا،الرمتذلكفيالوصبةلهذهالتقليدياليهودي

وعزوهفضربوهاللصوصبينسقطيهوديشخصعنبمثالأجابه

يهوديكاهنعليهمزوهناميتا،ولاحعالاوتركوهمعهماكلواخذوا

ولمأيضايهودي(للكاهن)مساعدلاويثم،ومضىجراحهفيتركه

ذلكفيالسامريرن-وكانسامريرجلعليهمزثمشععا،معهيفعل

وضفدرابعهعلىمنالسامريهذافنزللليهود-الأعداءأكبرالوقت

25-37.:01لرماانجيل)1(
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لهودفع)المستشفى(الفندقالىالدائةعلىوحملهاليهودفيجراح

ثم،الحسابباقييدفعسوفعودتهطريقفيإنهمائلاواوصى،دينارين

بينوقعللذيقريباصارمقنرى:قانلاللسائلالمسيحالسيدالتفت

المسيح:السيدفاجاب.الرحمةمعهصنعالدي:فقال53اللصوص

الاخرالإنسانهوالقريباننرىوهنا5.هكذاوافعلأيضاانت"اذهب

.الانسانبأخيهالرحمةيصنعالذياطلامهعلى

:قالوالدينونةالقيامةعنلتلاميذه)1(المسيحالسيدتعاليمأحدوفي

عطشت،فأطعمتمونيجعتلأني5:ماثلاالأبرارإلىيتوخهسوفاللهإن

نزرتموني،مريضا،فكسوتمونيعر-يانا،فآويتمونيغربياكنت،فسقيتموني

فأطعمناكجاثعارأيناكمتى:مائلينحيسذالأبرارفيجيبه،إليئفأتيعممحبوسا

ومتى،فكسوناكعرياناأوفاويناككريبارأيناكومتى،فسقيناكعطشاناأو

الحق:لهمويقول)الله(الملكفيجيبأإليكفأتينامحبوساأومريضارأيناك

وبنفس.هفعلتمفبيالأصاغرهؤلاءإخوتيبأحدفعلتمبما؟لكمأقولالحق

هوالاخرأننجدهنا،ذلكيفعللامنكلالجحيمفييلقىسوفالمقياس

نفسه.للهإخوةهم،والمسجونوالعريانوالضعيفالمريض

إلىاحسنوا،لاعنيكمباركوا،أعداءكمأحبوا:أيضاويقول

ابناءتكرنوالكيويطردونكمإليكمبسيئونالذينلأجلوصلوا،مبغضيكم

والصالحيئ،الأشرارعلىشمسهيشرقف!نه،السمواتفيالذيأبيكم

أنجرفأفييحبونكمالذينأحببتمإنلأنه؟والظالمينالأبرارعلىويمطر

الومت(ذلكفيالأسراررمزوهمالضرائب)جباةالعشارونالعس3ملك

أليس؟تصنعونفضلفأفي،فقطإخوتكمعلىسلمتموانهكذاأيفعلون

التعليمفيجذاالواضحمنأنهنرىوهناT(،2)هك!ايفعلونالعشار!ن

31-46.:15شانجيل)1(

44-5.47:متىانجيل)2(
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!ا92*خرشاوالموثف)اليروتستانتية(*نجيليةالمسيحية

الكتابفيالأساسياتأهممنالمختلفالأخرمبرلأنالمسيحي

يفعلكمايفعلأنعليهبل6أحدايعاديألايجبوالمسيحي،المقدس

كانوامهماالجميعويقبل،الجميععلىبشمسهبشرقالذيالسماويأبوه

ومعه.عنهاخعلافاتهمكانتومهما

الإنجيلي:اللاهوثيالفكرفيالآخر-الثانيالمصدو+

جميعاالناسخلققداللهأنالأنجيليونيؤمن:الخلقلاهوتا-

الجنسفياختلفوامهماإخوةالمخلوقينفجميعولذلكواحد؟اصلمن

لهكأبناءجميعابعاملهموالثه،اللهأماممعساوونوهم،اللغةأواللونأو

عنجماعةأو،أخرىعن(فةأواخرعنلشعبتمييزدونبالخلق

كانمهمانصيبأمجتهدلكلأنهيالثهوضعهاالنينالقوانين،أخرى

عدمه.منالمجنهدهذاالمان

ليموتجاءالمسيحالسيدأنالانجيليونيؤمن:الفداءلاهوت2-

منطردهالننيجةوكانتالجنةفيادمأخطأوكما،جمعاهالبشريةويفدي

تابتإذاإلااللهوجهمنمطرودةكلهاالبشريةاصبحتلذلكوتبعا؟الجنة

دونجمعاءالبشريةعنليموتالمسيحالسيدجاءهكذا،ورجعتإليه

يأ؟خطاياهبسبب؟الجنسيأوالعرميانتماؤهكانمهماواحدفرداستثناء

الفداءلاهوتساوىوهكذا،اللهلدىمقبولةويجعلهاالبشريةليفديجاء

هكذا،الجميعلأجلحبأتالمقدالمسيحولأن؟اللهأمامجميعأالبشربين

يتعاملالذيالآخرلأجلوبذلهعطائهفيحبايتألمأنمؤمنكلعلىيجب

عرمه.أودينهأوجنسهكانمهماالوطنفييشاركهأومعه

:المصريوالقافيالحضاريالواقعفيالآخر-الثالثالمصدر+

لاهوتونمصبرتعرببهدفهمكانمصرإلىالمرسلونجاءعندما

ذلكفينجحواوقدأوربةفيعثرالخامسالقرنفيبدأالذيالاصلاح
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بطباعتهومامواالعربيةاللغةإلىالمقذسالكتاببترجمةبدؤواإذ؟تماما

للاهوتطبقأالمقدصالكتابتفاسيربترجمةقامواثم،وتوزيعه

صارتوهكذا،العبادةفيالتيالترانيمعزبوابلفقطهذاليس،المضلح

الاصلاحمرسليدخولقبلموجردايكنلموهذا،العربيةباللغةالعبادة

القديمةالمصريةباللغةعبادتهاكانتالأخرىفالكنائسمصر،إلى

الانجيلييشعرلمولذلك؟عربيةتكنلمالمقدصالكعابمنوالقراءات

الكنيسةلدىتكؤنولذلك؟وثقافتهحضارتهعنكزبةبأيالمصري

...إلخ،وتأملاتترانيممنالعربيةباللغةالعبادةمنضخمنراثالأنجيلبة

الترانيمهذهاسعخدامفيبداتإذ؟الأخرىالكنائسفيتأثيرلهاكان

فيالفضلالإنجيلبةللكنيسةكانولقدفيها.العبادةوطريقةوموسيقاها

بالشبابللاهتماماجتماعات:مثل،الكنيسةداخلنوعيةاجنماعاتانشاء

الكنائسأخذتوأبضا،والفقراء....إلخ،ومشاكلهاوالأسرة،ومشاكلهم

خدمةمنالكنبسةبهقامتعفافضلاهذاوطئقتها،الأفكار!هذهالأخرى

فانصهرتمع!اكله-واقعمنطائفةأودينتمييز-دونالمصريللمجتمع

الأميةلمحووفصرلاماكنبافعتاحالأقيةمشكلةالكنيسةعالجتفقد،فيه

ابناءلخدمةومستشفياتمدارسأنث!أتكذلك،وعرضهاالبلادطولفي

فيمتبعايكنلموهذا،الطراثفجميعمنومسيحيينمسلمينمنالوطن

هذاسفلوقد،إسلاميةأوكانتمسيحبةالأخرىالدينيةالمؤسسات

؟الواحدةالثقافيةوالتقاليدالعاراتفيمعاالمصركطالشعبانصهارالأمر

-وهيوالعطاءوالبدلوالحعتوالتداخلالعميقةالعلاقةهذهوكانت

مبولفيالإنجيلياللاهوتمصادراحد-المصريالمجتمعسمات

الأخر.

انجيليللمانقانونصياغةيمكنعاف!نناسبقماكلعلىوبناء

كالمالي:معاصرمصري)بروتستانتي(
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152خرا8منوالموثف)اليروتستانتية(*نحيليةالمسيحية

جميعأالناسخلققداللىأنمصرفي)بروتستانت(ك!نجيلعين"نرمن

وأاللونأوالجنسفياخنلفوامهماأمامههنساووننهمواحد،أصل!من

نقبلهمولدلك؟اخوةفنحننحنكمابالخلقاللهأبناءإنهموحيث،الدين

للبشرجاءقدالمسبحيسوعأنأيضاونرهنمحنا.اختلافهمرفمهمكما

منيحررهملكيوذلك؟جمعاهالإنسانيةلأجلماتوقدجميعأ

نخدمهبل،محنامخنلفأكانمهماالآخرنقبلنحنوهكذا،خطاياهم

العدالةلعحفيقاوماشزمنننقدهلكيأجلهمننموتأناستعدادوعلى

عربيأومصري)نسانكلنقبلنحنعليهوبناءعنه.الظلمرفعأو

نعشاركلأنناهصر؟الوطنوأمالألامفيمعاوننصهر،انعما،هكانمهما

قضابانامنكعيراكعرالمشتركةالوطنيةفضاباناإناذالواحد؟الوطنفي

علىاطلاقهعلىالإنسانأبضاونقبل،العالممسيحييهعالمشتركة

.هالفداءولاهوتالخلقلاهوتقامحدتي
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الخاتمةقبلما

عنهاالإجابلأمنلابدأسنلة

البحثيالمشروعنطاقفيالمقدمةبالأبحاثخاصةنقاشحلقةفي

والعلومالاقتصادبكليةالحضاراتحواربرنامجتنفيذهعلىيقومال!ي

معديالأساتذةجانبإلىبالكليةأفاضلأساتذةحضرها،السياسية

)مفهومحولالتساؤلاتبعضأثيرت،مصطفىيةناد.بقيادة،البحوث

حيث،عنهاأجيبأنواجبيمنارى()؟(،المسيحيالفكرفيالآخر

سوفالبحثداخلووضعها،بحثناإطارفيمحددمكانلهايوجدلا

يجبالتساؤلاتهلىهعنالإجابةقبللكن،الخلللبعضالسياقيعزض

:المبادئبعضنضعأن

4;أ!لا- iامامناالتيوالأسعلة،صعبةلأسئلةسهلةإجاباتتوجدلا

باياتأو،براقةبشعاراتعنهانجيبأننسعطيعلنولذلكصعبةأسئلة

وأللماضينحيلهاأننسعطيعولن،الانجيلأوالقرانمنمحكمة

صعبة.إجاباتتكونأنالبديهيمنالصعبةالأسئلةعنف!جابتنا،المستقبل

صعبسؤالفكل،الصعبللسؤالواحدةإجابةتوجدلاأنهثانيا-

يقتنعانللقارئيمكننظروجهةسنكونف!جابتنالذلك،إجاباتعدةله

يقتنعيومبأتيأنإلىمعفقاالسؤاليتركأو،أخرىب!جابةيفننعأوبها

ما.بجوابفيه

لهذاالختاميالتقرلرانظر،الحلقةهذهفيالمناتشة!اتجاهاتمضاياحول)1(

)التحرير(.الكعاب
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253خرا8منوالموثف)البروتستانتية(لانحطيةالمسمحية

يوجدلاانهبمعنى؟مشكلةحلولكل؟حلمشكلةلكلانهثالثأ-

حلوكل،الممكنالحلهناكلكنمطروحةمشكلةلكلالنموذجيئالحل

منقدراقلبهالذيالحلنختارانعلينالذلك؟مشاكلهلهممكن

الأسئلة.علىالمشاكل

الإجابة:فينبداالمقدمةهذهبعد

4الأولالسقال

وأئنيوجدلاوأنهالأخر،بفبولجميعأتثسمئانالأكانتاذا

اذنبها،العوحىنصوصهفيالمختلفالأخركرأهيةمحلىيحعرمدهب

الحروبمعلالمختلفةثانالأأتباعبينالدينبةالحروبتامتلماذا

داخلالمخعلفةالمداهبأتباعبينبل،وفيرهالأرهنمذابح،الصليبية

فيوالأنجبليبنوالكاثوليكالإسلاآ،فيوالمشععةالشنةمعلالواحدالدين

؟االمسيحية

فالدين(،الدينية)بالحروبيسمىماالتاريخفييوجدلاأنهأزعم

الأرضعلىونزاعاتسياسبةحروبهناكلكن،الحربعلىبحفقلا

،للحربوالأساسيالأولالدافعهيالمصالحتكونفداثماوالحدود،

السياسبونالقادةيسعطيعولكي؟سرعيتهاالحروبلهذهتكونلكيلكن

الدينيةالنزعةإثارةمنلابدكانالشعوبيعئئواوأنالجيوشيجيشواأن

صورةأعطيهأنلابد!القتالبالحربوسعبيجيشيأقنعفلكي،وبقوة

،الإطلاقعلىصالحسيءبهيوجدلاالعدوهذاوأنالعدو،فسادعن

والمصالحالحدودعلىأو،السياسبةالأيدولرجيافيمختلفاليسفهو

العدؤتشويهيتموهكذا....إلخ.الدبنعنوخارجكافىأيضالكنه،فقط

،الإسلامفيالكبرىالفتنةفيسواءحدثماوهذا،عليهالقضاءلتبرير

المقدسبيتنطهيرلهاالحعلنالهدفكانالتيالصليبيةالحروبفيأ!
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إلخ،...وأرمينيةالبلقانفيالعثمانيةالدولةحروبفياو،المسلمينمن

،والغربأمريكةضدالإسلاميةالجماعاتترفعهالذينفسهالشعاروهو

هذهكلوبتحليل.الصهاينةالمسيحيونيرمعهالذينفسهالشعاروهو

الدينيقحملكن،المصالحعلىتعتمدحدوديةسياسيةنجدهاالدعاوى

منيحفقالذكطالأديانلجوهربالعودةالاهذالكلحلولا،إقحامافيها

ومحبتهأنفسناعلىالاخروتفديمالبشروح!ثاللهمحبةعلىالبدء

ومنقلبككلمنالهكالرثتحب5:المسيحيةففيذواتنا.نحبكما

السيدشئلوعندما.هكنفسكقريبكوتحب،قدرتككلومننفسككل

عنالنظربغض،إطلاقهعلىالانسان:أجابقر-لبيأهوعفن:المسيح

معرحمةويصنعانسانينهيعيشالديالأنسان6لونهأ!عرقهأوجنسه

الأخرين.

هرهذا.هلنفسهيحبمالأخيهالإنسانيحبأن5:الإسلاموفي

(11..دينية)حروبايسمىماذلكبعديوجدفهل،الأديانجوهر

الفافي8السقال

بلاديفزوالآخرحاوللوماذاالآخرأهعالاخعلافحدودهيما

ممنلكاتي؟!محلىوالاعتداء

بلاديكزويحاولعندمافالآخر،الأولبالسؤالمرتبطالسؤالوهدا

لكنه،دينيةأوامرعلىبناءبذلكيقوملافهوممتلكاتيعلىوالاعتداء

أرضهاليستأرضاتحتلعندماف!سرائيل؟المصلحةعلىذلكفييعتمد

،البتروللأجلالعراقتغزوعندماوأمريكة،بالأرضلهااللهوعدبادعاء

المحتلمقاومةتعذنفسهالوقتوفي،حفيفيةدينيةمبرراتلهاتوجدلا

تكرنوهنا،الدينباسمتكونألاعلىشرعيةمقاومةالحالةهذهفي

القضايافعديين،والحريةوالعدالةالإنسانيةالحقوقمنطلقمنالمفاومة
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255*خرصاوالموثفأالبروتستانتية(الإنحيليةالسميحية

يؤججربماأنهصحيحالحز،العالماحترامويففدناالعمقفيبهايضز

يفقدالطويلالمدىعلىولكن،المقاومةمنفيزيدلديناالدينيئالشعور

وأمدنيةمبانتفجيرفيالديناستخدامإنذأنه.الدبنديشؤهالمصداقية

ك!رهابهذانتجسواءبالقضيةلهمعلاقةلاومدنيين!نساءأطفالقنل

تماما؟الدينتشويهفيالنهايةفييصثدينبةجماعاتك!رهابأودولة

هومصالحيعلىويعتديبلدييغزوالذيالأخرمقاومةنقولولذلك

ق!ضيةليسلكنهالشرفعننخلعنهوالتخلي،أصيلودينيوطنيداجب

دينية.

الفالث8السؤالا

قبولشجعتالنيدالسياسيةالناربخبةالظروتتأثبرهوما

نفسهاالظردفونأثيرمحشرالتاسعالقرنفيمصرفيالإنجيليةالإرساليات

؟اليوم

مصري)مفهومعنواننحتالبحثهذامنالرابعالفصلفيذكرنا

الثانيالنصففيمصرانفتاحأنالأخر(منالموقففيمعاصرإنجيلي

حسنالشيخقادهاالتيالاصلاحودعوةأوربةعلىعشرالتاسعالفرنمن

رثاعةالشيخاوصىحيث،أووبةمنعودنهبعدحيحئذالأزهرشيخالعطار

أوربةإلىعليمحمدأرسلهاالتيللبعثةك!مامبعملهيكتفيألاالطهطاوي

،الغربعلومعلىوينفعحويقرأينعلمأنعلبهبلمصر،تحديثبهدف

فيالغربيةالإنجيليةجاءتوهكذا،الغربعلىالمسلمينانفناحبدأوهنا

إلىشيوخهموأرسلواالغربعلىالحسلمونانفتحفقد،العكسيالطريق

إلى)الاصلاحيين(الإنجيليينالغربفيهأرسلالذكيالوقتفيهناك

Towالاتجاهمزدوجطريقاالإصلاع!كانوهكذامصر. Ways،ولقد

إسماعيل،وبعدهسعيدالخديويالمنفتحالسياسيالجوهذاعلىشجع
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تأثيرهالجولهداكانولقد،أوربةمنقطعةمصريجعلاأنأرادااللذان

أمريكية،خلفيتهاانوخصوصاالأرسالياتهذهمعلمبولفيالواضح

الاستعماريةالقوىتنتقدصاعدةقوةالومتذلكفيأمريكةكانتولقد

إلىالحالتغئرفقداليومأما.العالمشعوبلجميعبالتحرروتناديبشدة

تحكمالتيالوحبدةالقوةهيأصبحتامريكةأنفرغم،تماماالقيض

موةبكلإسرائيلتساند،استعماريةقوةإلىتحولتأنهاإلا،اليومعالم

مصرفيالانجيليةفياثرمماالمنطقةبلدانجميعوتهددالعراقوتغزو

أطلقواالدينالغربفيلأسرائيلالمؤئدةالدعاوىبعضبظهورخاصة

الأنجيليةالكنيسةاسممعالاسمهذاتشابهوقد)الإنجيلمين(.أنفسهمعلى

لكنهم،منظمةكنيسةيمثلونلاامريكةنيالإنجيليينانرغممصر،في

أمور:ثلاثةعلىتحركهافينعتمدلهارابطلاحركة

نفسينفريغنيهابحدثالتيالمنظمةكيرالصاخبة"العبادة

...إلخ.صاخبةوموسيقاوصراخجسديةحركاتفيتخللها

والتكلمالمعجزاتصنععلىيععمدونحيث:المعجزات

الفدسالروحمواهبإحدىيعدونهاخمريبة()ألسنةبالألسنة

الشياطينإخراجوكذلك،الإنجيلفيمنصوصهوكما

البشر.أجسادمن)الجان(

الإسراعيعنيفلسطينفيوجودهالأن؟بقوةاسراكيلتعضيد.

عام.الفلمدةالأرضعلىيملكلكيللمسيحالثانيبالمجيء

مصرفي(البروتستانتيةالانجيلية)الك!نيسةبهتؤمنماعكسوهذا

للمسيحيةاختراقالحركةهدهأنبئنتولقد،العالمكنائسومعظم

عامصدروالذي(،للمسيحيةالصهيوني)الأختراقكتابىفيالحقيقية

نأإلا؟الصهيونيةالانجيليةالحركةانتقدتوفيه،الشزوقدارعنام199

مصر.فيالانجيليةالكنيسةفيبالسلبأثرتسك--بلاالظروفهذه
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257*خرمنوالموثفأالبروتستانتية(الإنحهيليةالمسيحهلأ

الرايع،السقال

وأالمسيحبةفيسواء؟الآنالآخرنحوالأيجابيالتطورحدثلماذا

الأسلاآ؟في

)دارإلى(الحرب)دارمنالأسلاميةالمدرسةفيالتطورحدثهل

الأسلامية؟الدولضعفبسببالامحتدالالىالهجومومن(السلام

التىالإنسانيةالنزمحةبسببالمسبحيةالمدرسةفيالتطورحدثوهل

؟الأخيرةالعقود.فيالمسيحياللاهوتاجناحت

كثيرفيدلالاتهاظهرتالاخرنحوإيجابيةحركةهناكأنشكلا

نأوأرى،الأخيرينالعقدينقيالجانبينعلىوالمواقعالاجتهاداتمن

:اسبابعدةلذلك

الدينين:أنباععلىحسبثالتيالمتطرفةالتباراتظهورأ-

والتكفيرالجهادمعلعنيفةمتطرفةتنظيماتظهورأنشكفلا

الإسلامعلىالتنظيماتهذهحسبتوقد،القاعدةتنظيموأخيراوالهجرة

منالإسلاميبرثوالكيالمعتدلينالاسلامعلماءانتفاضإلىأدىدينا،

علىتتحركإنهاحيث؟بالإسلامأضرتالتنظيماتهذهلأنهؤلاء؟

ل!سلامخائنهوالمععدلالإسلاموأنكثةالاسلامتمئلأنهاأساس

الاسلامواتهمالكلماتهذهالغربتلقفوقدبه.ينادونالذيالحيقيقي

لكيالمسلمونالمثقفونيتحركأنلابدكانولذلك؟بالتطرفكفه

ولكيالاخر،عنالواضحةمفاهيمهمب!علانالإسلامحقيقةيوضحوا

هوماتوضيحمع،السلامدارإلىالحربدارمنبالاسلامينتقلوا

الغربفيظهرذاتهالوقتفي،...إلخالسلامودارالحربدارمفهوم

لإسرائيلأعطتالعيالجددوالمحافظينالصهاينةالمسيحيينحركة

دينيا،بعداالأمريكيةللغزواتأعطتكذلك،مسيحيةدينيةمرجعية
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لمعياحرأمد.258

يوضحواأنالمعتدلينوالقادةالمسيحيينالمثقفينعلىيجبكانوهكذا

كفهاالمسيحبةوتتهمالأمورتختلطلاحتىالأخرمنالمسيحيالموقف

الانهامات.بهذه

:الحضارات!دامدعوة2-

صداممنلابدبأنههنتنجتونصموئيلبهانادىالتيالدعوةإنها

منلابدوأنه؟السوفييتيالانحادسقوطبعدسيماولاالأيديولوجيات

دعوةجاءتثم،الاسلامهوالجديدالعدوهذا؟بديلعدؤظهور

هوالديمقراطيالرأسماليالنظامأنأعلنالذي؟العاريخبنهايةفوكرلاما

الحضاراتكلوعلى،العالميالنظاملبكونالانسانيةعليهاتفقتالذي

يهعانوالمسيحيالإسلاميالدينينقياداتجعلهذاكل،لهتخضعأن

الحواردعاوىتظهرولكي،معايتعاونالكيالدعاوىهذهمثلضدمعا

الأسلامي/والحوار،المسيحي/الاسلاميالحوار،الصداممقابلفي

المسيحي./المسيحيوالحوار،الإسلامي

العولمة:3-

الحضاراتوتقاربتالمسافاتاسقطتفيهاالتيالعولمةأنشكلا

بل،اثارهالهاكانإخفاؤهيمكنماهناكيعدولمصغيرةقريةالعالم!أصبح

واوضح،الأنسانيةالعلاقاتعفقبعضابعضهاعلىالحضاراتانفتاحإن

كلعلىيجبوصار،الحضاراتمنحضارةكلفيوالسلبياتالإيجابيات

مغإيجابيهوماكلعلىيركزواأنالأدبانمندينكلانباعوعلىحضارة

الأخر.علىالانفتاحوعلىمعاالعملعلىوتدرةومشاركة!عطاءحث

:السلامنحوالعالميالانجا.4-

سقوطوبعدالعشرينالقرنفيعالميعينحربينبعدأنهشكلأ

هناكيبقولموالقتلوالدماءالحربفيهالإنسانكره،السوفييتيالاتحاد
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952خر81منوالموثف)البروتشانتية(الانعطيةالمسمحمة

لحلفيهالعالمانجهالذيالوقتفي،جديدةعالميةلحربمجال

النزاعاتهذهكانتسواءالعالمكلفيالمفاوضاتطريقعنالنزاعات

والبوسنةإيرلندةفيالنزاعاتمعظماننهتولقد،خارجبةأوداخلية

تغففوالتيالأوسطالشرقنزاعاتسوىيبقولم،....إلخوالهرسك

النزاعاتهذهأنالديانتيناتباعيوضحأنلابدكانلذلك؟دينيبغلاف

ولمحاربةللسلامالعالميالاتجاهإنبل،الديغوصميمجوهرمنليست

الدين،هدفهووالمرضوالجهلالفقرعلىوللقضاءالبيئةنلوث

وانالأرضعلىاللهخليفةالإنسانكرامةتحقيقإلىيدعوناباللهفالإيمان

منكليحققهالأرضفياللهأعمالمنعملهوالانسانمستوىرفع

به.يؤكا

قبولنحوالإيجابيالتطوركانوغيرهاالأسبابهذهكللأجل

معه.الخلاقالتعاونبلوالحوار؟الآخر

الخامس4السؤالا

الأبحاثهذهفيطرحتالتيالأخرقبولفيرؤبتنانأثيرهوما

الآخر؟ترفضوالتيالأخرىالر،ىإلىبالنسبة

وأالإسلاميالجاثبعلىسوا!الآخرقبولفيرؤيتناأنشكلا

بهاتؤمنالتيالرؤيةوهيلانسانعا،ينياصحيحةرؤيةهيالمسيحي

يتحدثوااوالدينفييتففهوالملوحتىالدينينأتباعمنالصامتةالأغلبية

المسيحيينبيناليوميةفالعلاقة،اليوميةحياتهمفيتفاصيلهاعن

الاخر.وقبولبالتفاهمتعسمالعالمفيأومصرفيسواءوالمسلمين

الجانبينمنوالاضطهاداتالحروبإنحيث؟ذلكلنايعبتوالتاريخ

هذاليس،والقبولالتفاهمفهيالقاعدةأما،دائماالاستثثاءهيكانت

العاداتفيالروحيةبالأخلاقياتالدينيالالتزاممستوىعلىبلفقط
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الوطنعنوالدفاعوالألمالحزنمنالموقفمعل،والمعاملاتوالتقاليد

اتباعبينوتطابقتوافقهناككان،...إلخالقادمةالأجيالمنوالحوقف

ارضيةهناككانتواللاهوقيالفقهيالمستوىعلىحتىبل،الدينين

كانت-وإنالأخرىالرؤىأنهوالأمرهذافييزعجنامالكن،مشتركة

مثلاالقاعدةفعنظيم،إمكاناتوتمتلكمرتفعاصوتهازالما-أقليةتضم

الشعوبمنالمنةفينصفاتعدادهايمثللاالاسلاميةوالجماعات

فيعنيفةوسائلتستخدملأنهالكنبكعير؟هذامنأملاوالإسلامية

الساحةعلىدائمانجدهالذلك؟مدمرةوسائلبل،ذاتهاعنالععبير

الصهاينةالمسيحيينأنفيهتجدالذيالوقتفي،الأسلامعلىومحسوبة

منأقلبلالعالمفيالمسيحيينتعدادمنالمئةفينصفاايضأيمثلونلا

...إلخ،والاعلامالماليملكونلأنهممرتفعصوتهملكنبكثير،ذلك

تقفوأمريكةأوربةفيالكبرىفالكنانس،تتحركبدأتالأغلبيةأنإلا

قبولفيرؤيتناإنالقولاستطيعلذلك؟الحركةهذهمنحازماموقفأ

التيوهي،المقذسةوالكتبوالأنبياءللأديانالأصليةالرؤيةهيالآخر

الأغلبيةتحريكاستطعنا--إنعليناإنما.النهايةفي!تعمتنتصرسوف

المسيحي.أوالاسلاميالجانبعلىسواءالصامتة
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خاتمة

جاهين:صلاحيقول

محمرمياالراكطاختلاتلولا

انضرملومودماالزلطممنلولا

مخالبفسوالبففرعبقلولا

اتبرم؟لملودكيفحبلبينناكان

لمعجعئ

المخثلف:للاخراللاهوثيينأحدويقول

أحببتني.إنشيءوكلعرفعني..إنوشيءجهلتني..إنشيءلاأنا

الشعبية:الأهثالفيونقول

قضية.للوديفسدلاالرأياختلافإن

بهذانستمتعكيفولكنالمختلفالأخرإلىدائماالانسانيحعاج

نمارسه،كيفنععلمأنعلينا؟فنالاختلاففحق،الأختلاف

رأيايخرجإذ؟لنابركةسببالاختلاتيصبح،الفنهذانتعلموعندما

بل،دونهمنمنهاأقوىخلالهمنعلاقثناوتصبح،وابدعأروعثالعا

مبدعة،سيمفونيةفيمعدرجةنغماتالاختلاتيصبحالدبئيجمعناعندما

صافية.سماءفيمترامصةطعفوألوان،رانعةباقةفيمتناسقةوزهورا
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مستخلص

والمسيحية.اليهوديةفيالاخرلمفهومعميقةرؤيةيفدمالكعابهذا

الجماعاتلدىالآخر"مفهومالأول؟رئيسيةأبحاثأربعةيضموهو

المسارعبرالفكريالتطورالعلوانيرقيةالدكتورةرصدتوفيه"الحديثةاليهودية

سردخلالمن،اليهوديةالجماعاتعندالآخرلمفهوموالاجتماعيالتاريخى

التفسيريالتحليليالمنهجدراستهافيواسنخدمتوتحليلها،المقدسةالنصوص

هذاتشكلكيفيةعالجتلذا.الفكريةالانتفاليةعنمبتعدةالموضوعيهبغية

معالجةإلىوانتهتإليها..المشارالنصوصخلالمنالجماعاتتلكلدىالمفهوم

لليهود.المعاصرالفكرفيالاخرمفهرم

الرؤيةفيبالآخر))العلاقةبحثهفينيسبنفانكريستيانالدكتورالأبوبعن

الكتابمنتنبعللاخر،مشعركةرؤيةجميعأالمسيحيةللكنائسأن"المسيحية

للايمانأساسيةحقيقةالآخرمعالعلاقةوأن،المسيحيةأساسياتومن!،المقد!

الكائوليكي.المذهببحسب

المصريةالمسيحيةفيالآخر))مفهومبحثهفيمرقسمميرالأستاذوتحدث

الركبفيالمشاركةتعميقفيالمصريةالمسيحيةالحالةمساهمةعنذكسية"الأرثم

المصريةالمسيحيةالرؤيةتبلوروكيفيه،والمتنوعالمتعددالحضاريالاجتماعي

واقعيا.أنموذحألتشكلللاخر

منوالموقفالبروتستانتيةالإنجيلية))المسيحيةبحثهفيلمعىالقسنكراموقدم

فيهشرحتقدبممع،بحثهفياستخدمهاالئالأساسيةبالمصطلحاتتعريفأالآخر،(

ربثن،البروتستانتيةالمدرسةعرفثم..المسيحيالفكريالتغييرفيالمدارس(هم

البحثوراءالدوافعرشرحا!لقدس،الكمابفيلنصوصالخاصفهمهامبادئ

حركةظهورمنذالآخرنحوالانجيليالمسيحىالفكروتطورالاخر،موضوعفي

وموقفهمالإصلاحببنأراءعارضأ،الانحئعشرالسافىسالفرنفيالإصلاح

الآخر.من
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Abstract

This book gives a deep view of the concept of 'The Other" in both

.Judaism and Christianiy

It includes four main researches: The first is about the concept of".!.

in which Dr. Rugayyahيءلر";The Other among the modern Judaicgro'
Ulwani observes the intellectual development throughout the historical`

and social march of the concept of "The Other" among the Judaic groups

4 divine texts. In her study, she uses theanalyticalال!كمrmed by analبمcon

interpretative methodology seeking objectivity and avoiding intellectual

choice. Therefore, she tackles the matter of how that concept came to

being among those groups on the basis of the texts indicated above, and

she concludes by handling the concept of "The Other" in the

.contemporary Judaic thouht

ehFather،"،!ح8 Dr. Christian Fan Nisben elucidates, in his res

Relation with the Other from a Christian Viewpoint", that all the

Christian churches have a mutual view of the other. It springs from the

Holy Scripture and from the bases of Christianity and that the relation

the other is a basic truth of faith as for the Catholic school*يل

Professor Sameer Murqus discusses in 'The Concept of the Other

how the condition ofChristianity"ل!*ة،ptian Orthodox Christكلل!ءin the

n Egypt contributes to deepening the participation in the civilizedأ

multiple and diverse social march and how the Egyptian Christian view

.ofthe other is incorporated into a realistic example

introduces in 'The Protestant Biblicalأ،!*لاصأ!8.لألا.PriestDr

ity and the Other Attitude"definitions of the basic terms that he؟+ةChrist

used in his research in addition to an introduction in which he explains

the most significant schools of changing the Christian thought. Then he

acquaints with the Protestant School and states the rules of its particular

understanding of the texts of the Holy Scripture. After that, he discusses

the stimuli lying behind discussing the topic of "The Other" and the

development of the Biblical Christian thought towards the other since the

,movementof reformation appeared in the `16h century up till now
presenting the opinions of the reformists and their attitudes towards "the

،."other
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